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การสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ 
เร่ืองไดอารตีุ๊ดซีส์ เดอะซรีีส์ 

ธนาศิลป์ ไม้แป้น 
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาลักษณะการสร้างค าศัพท์ของกลุ่มเพศที่สามที่ปรากฎในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์
ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ จ านวน 2 ภาค ซีรีส์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่อง GMM25 โดยการวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างค าศัพท์ของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซี
รีส์ โดยผู้วิจัยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการบันทึกข้อมูลจากทุกบทสนทนาที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง 
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ท้ัง 2 ภาคอย่างละเอียด 

ผลการวิจัยเรื่องการสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีตุ๊ดซี่ส์ 
เดอะซีรีส์ ผู้วิจัยพบลักษณะการสร้างค า แบ่งออกได้เป็น 5 วิธี โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปถึงน้อย 
ดังนี้ 1. ค ามูล 2. ค าประสม 3. การตัดค า 4. ค าแผลง 5. ค าซ้อน ลักษณะการสร้างค าที่ปรากฏในเรื่อง
เหล่านี้เป็นการสร้างเพื่อใช้ในการสื่อสารของกลุ่มเพศที่สามที่แตกต่างจากคนอื่น ๆ ค าเหล่านี้จะให้
อารมณ์และความหมายในการสื่อสารที่แตกต่างกันไปจากคนกลุ่มอื่น ๆ และนอกจากนี้การสร้างค าของ
กลุ่มเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ยังเป็นเครื่องมือในการดึงดูดให้ผู้ชมหันมาสนใจดูซีรีส์มากขึ้นผู้ชมเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ของกลุ่มเพศที่สามได้ดียิ่งขึ้นจากบริบทของการชมซีรีส์ และสร้างให้มีการน า
ค าศัพท์ของเพศที่สามไปใช้สื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคมต่อไป 

 
ค าส าคัญ : การสร้างค าศัพท์, เพศที่สาม, ไดอารีตุ๊ดซีส์, เดอะซีรีส์  
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Formation of LGBT slangs from "Diary of Tootsies, the Series" 
Thanasin Maipaen 

Thai Language program, Humanities and Social Science Suan Sunandha Rajabhat University 
 

ABSTRACT 
This paper aims to study classifications concerning word formation of LGBT 

group from “Diary of Tootsies, the Series” for 2 seasons which have been broadcasted 
via GMM25 channel. The author’s goal is to study slang formation coined by LGBT as 
appeared in “Diary of Tootsies, the Series”. Data was thoroughly collected and all 
conversations in 2 seasons of the series were also thoroughly recorded. 

According to the results concerning the formation of LGBT slangs, 5 
classifications of word formation were found as follows: 1. monosyllabic word 2. 
compound word 3. clipping word (suppression) 4. derivative and 5. synonymous 
compound words, respectively. These classifications of word formation as appeared in 
the series are intended to use in the communication specifically between LGBT which 
is unique people. The words express and give the meaning in communication different 
from common people. Furthermore, slangs coined by LGBT as appeared in the series is 
a tool to attract more people to watch them; as a result, they can better understand 
LGBT slangs according to a context derived from watching and can apply these slangs 
to communicate with each other in society. 
 
Keywords : Word formation, LGBT and “Diary of Tootsies, the Series” 
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บทน า 
ในปั จ จุ บั นก ารด า เนิ น ชี วิ ต ขอ งคนใน

สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการรับ
อิทธิพลตะวันตกมาปรับใช้ในการอยู่ร่วมกัน 
สังคมให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้สิทธิ
เสรีภาพความเท่าเทียมแก่ประชาชนมากขึ้น และ
อีกประการหนึ่งท่ีมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงคือ 
การที่สังคมให้การยอมรับกับบุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ การที่สังคมให้โอกาสกลุ่มเพศที่
สาม ท าให้บุคคลกลุ่มนี้กล้าแสดงออกมากขึ้น  
สามารถเห็นได้จากสื่อต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้เพศ
ที่สามเข้าไปแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง การที่
สังคมเปิดโอกาสให้การยอมรับจึงท าให้คนกลุ่มนี้
ได้แสดงออกซึ่งความสามารถ จึงเป็นเรื่องปกติใน
ปัจจุบัน ที่บรรดาสื่อต่าง ๆ จะน าเรื่องราวของ
เพศที่สามไปตีแผ่ มีการน าเสนอเรื่องราวการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มเพศที่สามมากขึ้น ซีรีส์ก็
เปรียบเสมือนภาพสะท้อนเรื่องราวของมนุษย์ใน
สั งคม  ในปัจจุบัน เนื้ อหาของซี รี ส์ก็มี ความ
หลากหลายมากข้ึนท้ังในด้านเนื้อหา การใช้ภาษา 
รวมไปถึงวรรณศิลป์ในด้านอื่น ๆ ดังนั้นก็ศึกษา
ภาษาของกลุ่มคนท่ีเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์จึงมี
ความน่าสนใจที่จะค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการ
สร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม และความหมายของ
ค าศัพท์ อันเนื่องมาจากบุคคลกลุ่มนี้จะมีการสรา้ง
ภาษาเพื่อน ามาใช้เฉพาะกลุ่ม สื่อสารกันภายใน
กลุ่มของตน แต่ในปัจจุบันค าศัพท์ของบุคคลกลุ่ม
นี้ไม่ได้จ ากัดแค่ในวงของเพศที่สาม แต่บุคคล
ทั่ว ไปในสั งคมก็ ได้น าค าศัพท์ของกลุ่ ม เพศ
ทางเลือกไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การศึกษาในครั้ง
นี้จะท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายและลักษณะ
ของการสร้างค าศัพท์ของกลุ่มเพศที่สามได้ดียิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของ

เพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีตุ๊ดซีส์ 
เดอะซีรีส์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษา
วิเคราะห์จากไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จ านวน 2 
ภาค ซีรีส์เรื่องนี้มีที่มาจาก คุณธีร์ธวิต เศรฐไชย 
ได้เผยแพร่ลงเพจเฟซบุ๊ก "บันทึกของตุ๊ด" ใน
รูปแบบไดอารี่ มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนสนิทกลุ่ม
เพศที่สาม จึงได้รวบรวมข้อมูลและน ามาท าเป็นซี
รีส์ออกเผยแพร่ทางโทรทัศน์ช่อง GMM25 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ลักษณะการสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศ
ที่สามที่ปรากฎในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ดซีส์ เดอะ
ซีรีส์ จ านวน 2 ภาค เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย รายการของ
ค าศัพท์ลักษณะการสร้างค าศัพท์ และความหมาย
ของศัพท์ที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ดซี่ส์ 
เ ดอะซี รี ส์  ก า ร เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล  ผู้ วิ จั ย
ด าเนินการบันทึกข้อมูลจากทุกค าบทสนทนาที่
ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ทั้ง 2 
ภาคอย่างละเอียด และก็น าข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการสร้างค าศัพท์ที่
ปรากฎในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ มา
ศึ กษาและวิ เ ค ร าะห์ เ ขี ย นบรรย ายพร้ อม
ยกตัวอย่างประกอบ น าข้อมูลที่วิ เคราะห์มา
สรุปผล อภิปรายผลตามล าดับ 
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ผลการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง การสร้างค าศัพท์เฉพาะ

ของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ
ซีรีส์  ครั้งนี้ผู้วิจัยพบข้อมูลเกี่ยวกับการสร้าง
ค าศัพท์ของเพศที่สาม ดังต่อไปนี้  

 
1. ค ามูล 
ค ามูล หมายถึง ค าดั้งเดิมที่มีใช้ในภาษา     

มีความหมายสมบูรณ์ชัดเจนในตัวเอง อาจเป็นค า
ไทยแท้หรือค าที่ยืมมาจากภาษาอื่นก็ได้ ค ามูล
แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ค ามูลพยางค์เดียว     
ค าไทยแท้ส่วนใหญ่เป็นค ามูลพยางค์เดียว และมี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา ค ามูลหลายพยางค์ เป็น
ค าที่ออกเสียงตั้งแต่ 2 พยางค์ขึ้นไปไม่สามารถ
แยกพยางค์ออกจากกันได้เพราะท าให้ไม่ ได้
ความหมาย เช่น 

ชะนี หมายถึง น.ค าที่ใช้เรียกผู้หญิง โดยมี
การเปรียบเทียบพฤติกรรมของผู้หญิงกับชะนีที่
ร้องเรียกหาผัว ผัวในความหมายประชดประชันวา่
ผู้หญิงมักร้องเรียกหาสามีและตบตีกับเพื่อนฝูง
เพื่อแย่งผู้ชายคล้ายกับลักษณะของชะนี 

“และสมาชิกคนสุดท้าย ชะนีคนเดียวในกลุ่ม 
ถนัดเล่นดนตรีไทย โดยเฉพาะฉิ่งฉาบ ชอบฟีเจอ
ริงกับทอมฮะ” 

เท หมายถึง ก.การที่ถูกเพื่อนหรือผู้ชาย
ทอดทิ้ง 

 
“พวกมึงพี่แฮคมันเทกูแล้ว มันเท
ไปอยู่กับกิ๊กชะนีของมันแล้ว กูไม่
อยากจะร้องไห้ให้มันหรอก คืนนี้
พวกมึงอยู่กินเหล้าเป็นเพื่อนกูที่นี่ 
ตรงนี”้ 

 

งวง หมายถึง น.ใช้เรียกแทนอวัยวะเพศชาย 
 

“ไม่เหมือนอีคิม มันไปกินส้มต า
เผ็ด ๆ อ่ะ แล้วก็ไปถวายบัวให้
ผู้ชาย ผู้ชายหวีดร้อง เพราะแสบ
งวงยิ่งกว่าโดนกระดาษทรายเบอร์ 
0 ขัดอีก” 
 
คัน หมายถึง ก.ลักษณะอาการของกลุ่ม

เพศที่สามที่อยากได้ผู้ชายที่ตนเองหมายปองมา
ครอบครอง 

 
“แต่แหม ๆๆๆ มึงก็ใช่ย่อยนะอีคิม 
มีวันนึงค่ะพี่แชมป์เป้ เพื่อนฝูงเขา
อยู่เต้น ๆๆๆ กันอยู่ที่โต๊ะ อีคิมมัน
มีความยืนเล่น Jack’d โปรแกรม
หาเก้งในรัศมีใกล้เคียง หาแล้วก็พา
กันไปยิ้ม คันคะเยอขนาดเนี้ยจะ
เหลือหรอ พิมพ์เสร็จก็เดินด๊อก
แด๊กไปหาเขาที่ โต๊ะ ก็ เห็นพิมพ์
เ สี้ ยน  ๆ  ได้ทุ กท่ าตี ลั งกา เป็ น 
Outdoor ก็ได้ คนอะไรจะคันได้
ทุกที”่ 

 
2. ค าประสม 
ค าประสม หมายถึง การน าค าตั้งแต่ 2 ค าข้ึน

ไป เช่น ค านาม ค ากริยา ค าบุพบท หรือค าอิสระ 
2 หน่วยความหมายขึ้นไปมาประสมกัน เพื่อได้ค า
ที่มีความหมายใหม่มาใช้ ค าประสมใช้กี่ค าเดี่ยว   
ก็ได้  ค าเดี่ยวจะมีความหมายต่างกันหรือไม่
เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้ โดยจะให้ค าที่มีลักษณะเด่น
เป็นค าหลัก ค าหลักนี้เรียกว่าค าตัวตั้ง และค าที่มี
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ความหมายรองลงไปขยายไว้ข้างหลัง เรียกว่า     
ค าขยาย เช่น 

ขายน  า หมายถึง น.ผู้ชายขายบริการ 
 

“อีกอล์ฟ นี่มึงซื้อผู้ขายน ้ามายิ้ม
หรอ ไหนมึงบอกได้มาจากเฟซบุ๊ก
ไง เออกูตอแหล กูขอโทษ” 

 
ลงแขก หมายถึง ก.การถูกกระท าทางเพศที่

มีผู้กระท ามากกว่า 1 คน 
 

“โอ้ยมึง สวย ๆ อย่างกู ดื่ม 2 จิบ 
ขยิบตาครึ่งที ผู้ก็แทบมารุมลงแขก
แบบเลือกไม่ถูก เพราะที่นี่มันมีแต่
คนหน้าผีผี” 
 

เสือไบ หมายถึง น.ผู้ชายที่สามารถร่วมรักได้
ทั้ งผู้ชายและผู้หญิง เป็นได้ทั้ งผู้กระท าและ
ผู้ถูกกระท า 
 

“พวกมึง ล่าสุดกูเจออีเสือไบผัวเก่า
อีคิมมันแดกข้าวกับเพื่อน ๆ ที่
ร้านอาหาร อีดอกร่าเริงกว่านี้ก็
เทเลทับบี้ 

 
3. ค าซ้อน 
ค าซ้อน หมายถึง การน าค า 2 ค า ที่มีความหมาย

เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาเข้าคู่กัน ท าให้เกิด
ความหมายใหม่แปลกไปจากค าเดิม หรือน าค าที่มี
เสียงที่เกิดแห่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมาเข้าคู่
กัน ท าให้ได้ทั้งเสียงและความหมาย ดังนั้นจึงมีทั้ง
ค าซ้อนเพื่อความหมาย และค าซ้อนเพื่อเสียง 

 

3.1 ค าซ้อนเพ่ือความหมาย 
ค าซ้อนเพื่อความหมาย หมายถึง การน า

ค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมา
ซ้อนกัน ค าที่น ามาซ้อนกันนั้นอาจเป็นค าไทยกับ
ค าไทย ค าไทยกับค าตา่งประเทศ หรือค าต่างประเทศ 
กับค าต่างประเทศมาซ้อนกัน เช่น  

จันอับ หมายถึง ก.ความจัญไร อัปรีย์ 
 

“โอ้ย อีกัสไวไวหน่อย อีแหนดมัน
อ้วกใส่ท๊อปหมดแล้วเนี่ย แบบนี้ไม่
ไหวว่ะ อีกัสเร็ว ๆ กูทนเห็นภาพ
จันอับไม่ไหว” 

 
3.2 ค าซ้อนเพ่ือเสียง 
ค าซ้อนเพื่อเสียง หมายถึง การน าค า

พยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะ
ต้นเหมือนกัน และพยัญชนะตัวสะกดเหมือนกัน
หรือแตกต่างกันออกไปก็ได้ แต่จ าเป็นต้องประสม
ด้วยเสียงสละต่างกันซ้อนกัน ความหมายของค า
อาจอยู่ที่พยางค์ใดพยางค์หนึ่ ง หรืออยู่ที่ทุก
พยางค์รวมกันก็ได้ เช่น 

ด๊อกแด๊ก หมายถึง ก.ท่าทางการเดินที่
ไม่มั่นใจ จะแมนก็ไม่ใช่ จะสาวก็ไม่เชิง ส่วนใหญ่
เป็นกิริยาของกะเทยที่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเป็นกะเทย 

 
“แต่แหม ๆๆๆ มึงก็ใช่ย่อยนะอีคิม 
มีวันนึงค่ะพี่แชมป์เป้ เพื่อนฝูงเขา
อยู่เต้น ๆๆๆ กันอยู่ที่โต๊ะ อีคิมมัน
มีความยืนเล่น Jack’d โปรแกรม
หาเก้งในรัศมีใกล้เคียง หาแล้วก็พา
กันไปยิ้มคันคะเยอขนาดเนี้ยะจะ
เหลือหรอ พิมพ์เสร็จก็เดิน ด๊อก
แด๊กไปหาเขาที่ โต๊ะ ก็ เห็นพิมพ์
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เสี้ยน ๆ  ได้ทุกท่าตีลังกาเป็น Outdoor 
ก็ได้ คนอะไรจะคันได้ทุกท่ี” 

 
4. ค าแผลง 
ค าแผลง หมายถึง ค าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ตัวอักษรภายในค าต่าง ๆ ทั้งที่เป็นค าไทยหรือค า
ยืมด้วยวิธีต่าง ๆ ใหแ้ตกต่างจากค าเดิม เช่น 

หลวย มาจากค าว่า สวย หมายถึง ความงาม 
 

“โธ่ อีกัส หลวย ๆ อย่างมึงออ่ะ 
เดี๋ยวก็มีผู้ชายคนใหม่มาให้เลือก
เป็นกระสอบ” 
 

ลาก มาจากค าว่า มาก หมายถึง ไม่เยอะ ไม่น้อย 
 

“โอ้ย !! อีคิม เชยลากใคร ๆ เขาก็
กินกนไหม แมลงอบกรอบไฮโซเนี่ย 
ยิ่งกินกับส้มจ านะมึงแซบลืม” 
 

กะเลย มาจากค าว่า กะเทย หมายถึง คนที่มี
อวัยวะเพศท้ังชายและหญิง คนท่ีมีจิตใจและกิริยา
อาการตรงข้ามกับเพศของตน 
 

“อะ กะเลย ๆ  ลุก ๆ ๆ  ๆกูจะดูภาพรวม 
อะโพส เลิศมากไม่หยุด เลิศไม่หยุด 
บริทนีย์ อุ๊บ ดาย อิท อะเกน มาก 
ๆๆๆๆ ” 

 
5. การตัดค า 
การตัดค า หมายถึง การตัดค าหรือพยางค์ให้

เหลือน้อยลงกว่าเดิมเพื่อท าให้ค าหรือพยางค์    
สั้นลงพระยาอนุมานราชธน (2522 : 217) ได้
อธิบายลักษณะของการตัดค าว่ า  เพื่ อการ

แสดงออก (Expression) การตัดหรือขยักไว้ 
(Suppression) ผู้พูดอาจมีจุดประสงค์พูดไม่เต็ม
ค า เพราะคิดว่าผู้ฟังเข้าใจและทราบความหมาย
อยู่แล้ว เช่น 

ไบ มาจากค าว่า ไบเซ็กชวล หมายถึง ผู้ชาย
ที่มีความสัมพันธ์ทางเพศได้ ทั้งหญิงและชาย 
 

“พี่แชมป์เป้ ถือเป็นตัวท็อปของ
วงการนักเที่ยวกลางคืน ด้วยรูปลักษณ์ 
Daek Tall and Handsome โปร
ไฟล์นักเรียนนอก ที่ส าคัญไบแมน
ไม่แสดงออก ท าให้เก้งทุกคนต่าง
จับจ้อง และพร้อมจะท าสงคราม
เพื่อแย่งชิงมาเป็นของตน 
 

สุด มาจากค าว่า สุดฤทธิ์สุดเดช หมายถึง 
การกระท าของกลุ่มเพศที่สามที่มักแสดงออก
อย่างเต็มที่ใช้พูดในกรณีเล่าสู่กันฟัง 
 

“ช่ืนชมผัวถูกมะ ? สวยสุดอะไรสุด 
มีความเป็นง่อยตั้งแต่มีผัว” 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาการสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม
ของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ด
ซี่ส์ เดอะซีรีส์ ผู้วิจัยพบว่าซีรีส์เรื่องนี้สะท้อนภาพ
สังคมของเพศที่สามออกมาอย่างเปิดเผยซึ่ ง
สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ความส าคัญ และให้สิทธิ
เสรีภาพรวมไปถึงความเท่าเทียมกันภายในสังคม 
และยังเป็นไปตามกระแสโลกที่ให้ความส าคัญต่อ
สังคมเพศที่สาม กลุ่มเพศที่สามจึงเริ่มมีบทบาท
และเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะมากขึ้นจากหลาย
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สาขาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการบันเทิง 
ดังนั้นในช่วงระยะเวลาปัจจุบันวงการนวนิยาย 
ภาพยนตร์  เพลง หนังสือ รวมไปถึงซีรีส์ เริ่ม
ถ่ายทอดสะท้อนภาพสังคมของเพศที่สามออกสู่
สายตาสาธารณะชนในสังคมมากขึ้นตามการ
แพร่หลายของเพศที่สามที่เริ่มมีมากคนที่สังคม
ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงมีนักเขียน ผู้ก ากับ รวมไปถึง
ผู้สร้างสรรค์ผลงานในแขนงต่าง ๆ นิยมหยิบยก
เรื่องราวของเพศที่สามมาสร้างเป็น เรื่องราว
สะท้อนภาพการด าเนินชีวิต การใช้ภาษาและ
ค าศัพท์ต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความหมายของ
ค าศัพท์ที่กลุ่มคนเพศที่สามสร้างขึ้น เพื่อให้คน
กลุ่มอื่น ๆ เข้าใจในความคิดและแง่มุมต่าง ๆ ของ
เพศที่สาม การสร้างค าศัพท์ของเพศที่สามที่
ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ 
ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ค ามูลมากที่สุดจ านวน 26 ค า 
เหตุที่พบค ามูลมากที่สุดเนื่องจากผู้วิจัยเก็บข้อมูล
จากบทสนทนาของตัวละครที่ปรากฏในซีรีส์ที่ใช้
ในการสื่อสารระหว่างการด าเนินเรื่อง ซึ่งมีเวลา
จ ากัดในแต่ละตอนและข้อจ ากัดในเรื่องต่าง ๆ 
ลักษณะการสร้างค าจึงสั้ น กระชับ แต่ก็ยั ง
สามารถสื่อสารความหมายต่อผู้รับสารได้ ผู้ชม
สามารถเข้าใจและรับรู้ได้จากบริบทของตัวละคร
ในเรื่อง ส่วนการสร้างค าที่พบรองลงมาก็คือการ
ประสมค า จ านวน 23 ค า กลุ่มเพศที่สามมักใช้ค า
เดิมที่มีอยู่แล้วมาประสมเพื่อให้เกิดค าใหม่ ดังที่ 
ก าชัย ทองหล่อ (2552: 194-196) กล่าวถึงค า
ประสมว่า เป็นการน าค ามูลตั้งแต่ 2 ค าขึ้นไปมา
รวมกันเป็นค าเดียว ค าประสมที่พบในไดอารีตุ๊ด
ซีส์ เดอะซีรีส์ เช่น ค าว่า ขายน้ า ขาย หมายถึง ก. 
การเอาวัตถุ สิ่งของ มาแลกกับเงิน น้ า หมายถึง 
น. สารประกอบอย่ างหนึ่ งซึ่ งมีสถานะเป็น
ของเหลว ใส ไม่มีสี  กลิ่น รส ใช้ประโยชน์ได้

หลากหลาย เช่น ใช้ดื่ม ใช้ช าระล้างร่างกาย เป็น
ต้น แต่เมื่อน ามาประสมกันจะได้ค าในบริบทใหม่
ที่หมายถึงผู้ชายขายบริการ และยังพบการสร้าง
ค าโดยการตัดค า การแผลงค า และการซ้อนค า
รองลงมาตามล าดับ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า
ค าศัพท์ที่กลุ่มเพศที่สามสร้างขึ้นโดยส่วนใหญ่มัก
เป็นค าที่บ่งบอกถึงกิริยาอาการ ค าที่ใช้เรียกแทน
สิ่งต่าง ๆ และค าบริภาษ การสร้างค าศัพท์ของ
เพศที่สามมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
และการสื่อความหมายในสังคมนั้น เมื่อเพศที่สาม
อยู่ ร่วมกันในสังคม และภายในสิ่ งแวดล้อม
เดียวกันเป็นเหตุท า ให้เกิดการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันในลักษณะของการเช่ือมโยงความรู้สึก
นึกคิด และประสบการณ์ ผ่านการใช้ภาษาโดย
การสร้างค าศัพท์ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นค าศัพท์ใน
การติดต่อสื่อสารกันภายในสังคม ซึ่งผลการวิจัยที่
พบ คือการสร้างค าศัพท์ของเพศที่สามที่ปรากฏ
ในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ดซีส์ เดอะซีรีส์ พบมาก
ที่สุดคือค ามูลซึ่งมีความขัดแย้ง กับงานวิจัยของ
บงกชกร ทองสุก (2554) ได้ศึกษา เรื่อง “ค าศัพท์
เฉพาะกลุ่มของสังคมเพศที่สามในนวนิยายไทย” 
ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อวิเคราะห์ค าศัพท์เฉพาะกลุ่ม
ข อ ง เ พศ ที่ ส า ม ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ส ร้ า ง ค า 
ความหมาย รวมไปถึงที่มาของค าศัพท์ และ
สาเหตุของการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของตัวละครที่
ปรากฏในนวนิยายไทย จ านวน 22 เรื่อง ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2516-2551 ผลการวิจัยพบว่าการสร้าง
ค าศัพท์ของกลุ่มเพศที่สามลักษณะที่พบมากที่สุด
คือการประสมค า บุคคลกลุ่มนี้มักน าค าที่มีอยู่เดิม
มาประสมเพื่อให้ เกิดค าใหม่ และนอกจากนี้     
ภัทรินทร์ ทยะราษฎร์ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง 
“การสร้างค า และกลวิธีการเขียนข้อความพาดหัว
โฆษณาในนิตยสารผู้หญิง” มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
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ศึกษาการสร้างค าที่ปรากฏในข้อความพาดหัว
โฆษณาในนิตยสารผู้หญิงและศึกษากลวิธีการ
เขียนข้อความพาดหัวโฆษณาในนิตยสารผู้หญิง 
เ ป็ น ข้ อ ค ว า ม พ า ด หั ว โ ฆ ษ ณ า  ป ร ะ เ ภ ท
เครื่องส าอาง จากนิตยสารผู้หญิงที่ได้รับความ
นิยม ผลการวิจัยพบว่าการสร้างค าในข้อความ
พาดหัวโฆษณา ประเภทค าซ้อนปรากฏมากที่สุด 
รองลงมาคือ การสร้างค าประเภทค าประสม ส่วน
การสร้างค าประเภทค าซ้ า ปรากฏในข้อความพาด
หัวโฆษณาน้อยที่สุด ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่าสื่อแต่
ละชนิดก็จะมีการสร้ างค า  การใ ช้ภาษาแต่
แตกต่างกันออกไปตามบริบทของสื่อนั้น ๆ 
จุดประสงค์ที่ต่างกันก็สามารถท าให้ลักษณะการ
สร้างค า การใช้ภาษาและการสื่อความหมาย
ต่างกันออกไป ซีรีส์มุ่งเน้นเพื่อความบันเทิง ความ
สนุกสนาน การสร้างค าและความหมายก็อาจจะ
แตกต่างออกไปจากนวนิยายที่เป็นร้อยแก้ว หรือ
นิตยสารที่มุ้งเน้นการขาย ดังนั้นการสร้างค าจึงมี
ความแตกต่างกัน  

หากพิจรณาในด้านความหมายของค าศัพท์
เฉพาะกลุ่มของเพศที่สามที่ปรากฏในซีรีส์ เรื่อง 
ไดอารีส์ตุ๊ดซี่ส์ เดอะ ซีรีส์ จะพบความหมาย 2 
ลักษณะด้วยกัน คือ ความหมายโดยนัย และ
ความหมายโดยตรง จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า
ความหมายของค าศัพท์ในซีรีส์ เรื่อง ไดอารีส์ตุ๊ด
ซีส์  เดอะซีรีส์  มีความหมายโดยนัยมากกว่า
ความหมายโดยตรง ค าศัพท์ที่สร้างขึ้นใหม่ส่วน
ใหญ่จะเป็นค าที่มีความหมายโดยนัยที่เกิดขึ้นมา
จากการน าความหมายของค ามาเปรียบเทียบและ
ใช้สื่อความหมาย เช่น ค าว่า นก นกในบริบทนี้
ไม่ได้หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลงั เลือดอุ่น แต่
เป็นการน าความหมายประจ ารูปของนกที่เรา
มอง เห็นว่ าสามารถบินหนี ไปไหนก็ ได้  มา

เปรียบเทียบกับการที่ เพศที่สามไม่สามารถ
ครอบครองผู้ชายที่ตนหมายปองได้ คล้ายกับการ
บินหนีของนก เป็นต้น 

 
สรุปผล 

การศึกษาการสร้างค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของ
เพศที่สามที่ปรากฏในซีรีย์ เรื่อง ไดอารีตุ๊ดซีส์ 
เดอะซีรีส์ มีลักษณะการสร้างค า แบ่งออกได้เป็น 
5 วิธี โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด 
ดังนี้ 1. ค ามูล 2. ค าประสม 3. การตัดค า 4. ค า
แผลง 5. ค าซ้อน โดยส่วนใหญ่ค าที่สร้างขึ้นมานั้น
จะน ามาใช้ในความหมายโดยนัย เพื่อเป็นการ
สร้างลักษณะค าเฉพาะกลุ่มของเพศที่สาม และ
ต้องการสร้างให้รู้กันเฉพาะในกลุ่ม 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่องการสร้างค าศัพท์ของเพศที่
สามที่ปรากฏในวีรีส์ เรื่อง ไดอารี่ตุ๊สซี่ เดอะซีรีส์
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้

1. ศึกษาการสร้างค าศัพท์ชองเพศที่สาม 
และการใช้ภาษาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น บทเพลง , 
หนังสือพิมพ์, ป้ายโฆษณา, รวมไปถึงสื่อออนไลน์ 
เช่น Facebook, Line, Instagram เป็นต้น 

2. ศึกษาการใช้ส านวนภาษา โวหารภาพพจน์
ของเพศทีส่ามที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ  

3. ศึกษาการรับรู้ของคนในสังคมเกี่ยวกับ
ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มของเพศที่สาม 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ ต้องขอขอบคุณ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม ที่ได้ช่วย
แนะน าแนวความคิด ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไข
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ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้   

ผู้วิจัยขอขอบคุณ เพื่อน ๆ ช้ันปีที่  3 ใน
สาขาวิชาภาษาไทยทุกคน รวมไปถึงเพื่อนสนิท ที่
คอยให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจมาโดย
ตลอด 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าของงานเขียนที่ ได้
ถ่ายทอดข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ให้ได้ศึกษา 
ค้นคว้าน ามาท าให้งานวิจัยฉบับนี้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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