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ค ำสแลงในละครชุดไดอำรี่ตุ๊ดซี่ส์ ซีซั่น 1 
ทรรศวรรณ ทัพสุวรรณ  

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
 

บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ค าสแลงในบทละครชุดไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ ซีซั่น 1 โดยเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากบทสนทนาระหว่างตัวละคร ยกเว้นบทบรรยาย จ านวน 13 ตอน ผลการศึกษาพบว่า
มีลักษณะการใช้ค าสแลงจ านวน 3 ลักษณะ ได้แก่ การใช้แนวเทียบค าเดิม การยืมค า และค าเลียนเสียง
ธรรมชาติ  

ทั้งนี้ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าลักษณะการใช้ค าสแลงเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
ลักษณะการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม สง่ผลให้ภาษามีถ้อยค าท่ีหลากหลาย ซึ่งเป็นการสะท้อนสภาพสังคมใน
ปัจจุบันว่าได้ยอมรับและเปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มเพศที่สามได้ใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มน าเสนอเรื่องราวต่าง ๆ 
เผยแพร่สู่สาธารณะได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 
 
ค ำส ำคัญ : ค าสแลง, ละครชุด, การใช้ภาษา 
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ABSTRACT 

This article aimed at the study of the slang used in the series of “Diary 
Tootsies” Season 1. The study was implemented by collecting the data from the 
conversations in 13 series among the actors except the description sessions. The study 
result found that there were three kinds of slang usage characteristics: the comparative 
use of the original words, the word borrowed from other languages and the imitation 
of the natural sounds 

Accordingly, the study result showed that the slang usage characteristic was 
the phenomena in using language of some specific groups which resulted in having 
varieties of words in the language It has reflected that people in the present society 
have accepted the third gender group and opened space for them to present things by 
using specific language more broadly in public. 
 
Keywords : slang, the series, language usage 
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บทน ำ 
ละครชุด (series) เป็นสื่อโทรทัศน์ประเภท

ให้ความบันเทิงที่ผู้ผลิตใช้เป็นเครื่องมือเพื่อน าสาร
จากผู้ผลิตไปสู่มวลชน ละครชุดมีลักษณะเป็นบท
ละครที่มีการด าเนินเรื่อง แบ่งเป็นตอน แต่ละ
ตอนมีเนื้อหาหลักเดียวกัน ซึ่งการน าเสนอละคร
ชุดในปัจจุบันมีความแตกต่างกันออกไปตาม
เนื้อหาหลักของเรื่อง 

ละครชุด “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์” เป็น
ละครชุดคอมเมดี้ ซึ่งมีเค้าโครงมาจากประสบการณ์
จริงของ ธีร์ธวิต เศรฐไชย หรือ คุณช่า ที่เผยแพร่
ลงเพจบนเฟซบุ๊ก "บันทึกของตุ๊ด" ในรูปแบบ
ไดอารี่  จากความนิยมบนเพจเฟซบุ๊กจึงท าให้
เรื่องราวได้รับการผลติเป็นละครชุดในล าดับต่อมา 
ไดอารีตุ๊ดซี่ส์ จัดเป็นสื่อประเภทให้ความบันเทิงที่
ได้รับความสนใจ เนื่องด้วยมีเนื้อเรื่อง วิธีการเล่า
เรื่องที่ เข้าใจง่ายและสะท้อนปัญหาสังคม น า
แสดงโดยกลุ่มเพศที่สาม กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีเพศ
สภาพอย่างหนึ่งแต่แสดงออกในเพศตรงกันข้าม 
หรือแสดงออกไม่สอดคล้องกับเพศสภาพ ดังนั้น
การใช้ค าจึงมีลักษณะเฉพาะกลุ่ม เช่น ชะนี แถมทอง 
วารีด าเนิน ซึ่งเป็นค าโลดโผน หรือค าหยาบ     
ค าสแลง และค าเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นจ านวนมาก  

ละครชุดนี้มุ่งเสนอเนื้อหาสะท้อนหรือเสียดสี
สังคม และเรื่องราวความรักของกลุ่มเพศที่สาม 
ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังปรากฏ
บทความวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ทั้ง
ประเด็นการน าเสนอและภาษาที่ใช้ในการด าเนิน
เรื่อง จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจการใช้ค าสแลงที่ปรากฏ
ในละครชุดเรื่องนี้ 

ละครชุดเรื่องนี้เผยแพร่ในช่วงเวลา 23.00 น. 
ซึ่งได้รับการจัดระดับความเหมาะสมของรายการ
โทรทัศน์ไทย จัดเป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มี

อายุ 18 ปี ขึ้นไป ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี  
ควรได้รับค าแนะน า การน าเสนอเรื่องราวของเพศ
ที่สามจึงมีข้อจ ากัด ในการใช้ภาษาเพราะสื่อ
โทรทัศน์เป็นสื่อสาธารณะ ผู้ผลิตจึงต้องค านึงถึง
การใช้ภาษาเป็นหลักการพลิกแพลงวิธีการใช้
อย่างมีศิลปะ ไม่หยาบโลนเกินไป หรือใช้วิธี
หลีกเลี่ยงค า หรือกลบเกลื่อนถ้อยค า เช่น  

ค าว่า “ไส้กรอก” หรือ ค าว่า “งู” หมายถึง 
อวัยวะเพศชาย  

ค าว่า “ยิ้ม” หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์  
ค าว่า “นก” หมายถึง พลาดในสิ่งที่คาดหวัง

หรือไม่เป็นไปตามความคาดหมาย 
ค าเหล่านี้ล้วนเป็นค าสแลงซึ่งอาจเกิดจาก

การใช้แนวเทียบค าเดิม การยืมค า และการเลียน
เสียงธรรมชาติ  เพื่ อมุ่ งสื่อความหมายและ
หลีกเลี่ยงค าที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
เลือกศึกษาการใช้ ค าสแลงในละครชุดไดอารี่ตุ๊ด
ซี่ส์ เดอะซีรีส์ ซีซั่น 1 เพื่ออธิบายปรากฏการณ์
ทางภาษาของกลุ่มเพศที่สามในอีกมิติหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อรวบรวมค าสแลงที่ปรากฏในละครชุด 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ซีซั่น 1 
2. เพื่อวิเคราะห์การใช้ค าสแลงในละครชุด 

ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ซีซั่น 1 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลเฉพาะบทสนทนาใน

ละครชุด ไดอารีตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ซีซั่น 1 จ านวน 
13 ตอน ยกเว้นบทบรรยายประกอบ 
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แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรศึกษำ 
บทความนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ

การใช้ค าสแลง ผู้วิจัยใช้แนวคิดและทฤษฎี ดังนี ้
1. เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับค ำสแลง 
นิยามในพจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ 

(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2557 : 412-413) ได้ให้นิยายของค าสแลงไว้ว่า 

“ค าหรือข้อความเฉพาะ ที่ไม่มาตรฐานและ
ใช้ในภาษาที่ไม่ทางการ เกิดขึ้นตามกระแสสังคม
และใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม และบางวงการเท่านั้น 
เป็นค าหรือข้อความภาษาปาก ที่สร้างขึ้นใหม่ใน
ภาษา ที่มีทั้งค าที่เป็นค าไทย และค าที่มาจากค า
ต่างประเทศ เป็นค าที่มาจากค าในภาษาปกติโดย
น ามาใช้ในความหมายใหม่ก็ได้” 

ช านาญ รอดเหตุภัย (2523 : 75) ให้ความหมาย
ของ “ค าสแลง (Slang) หรือค าคะนอง หมายความ
ถึง ค าที่ใช้ให้วิปลาศคลาดเคลื่อนไปจากปกติใน
ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นด้านเสียง การเขียน 
และความหมาย” 

ผะอบ โปษะกฤษณะ (2544 : 69) กล่าวว่า 
“ค าสแลง  คือ  ค าที่ตั้งให้ตามอารมณ์เด็กวัยรุ่น 
ค าเหล่านี้เกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวแล้วก็หายไป เช่น 
เย็นไปเลย จิ๊กโก๋ จมไปเลย กระดูกขัดมัน สะบัด
ช่อ นิ้ง ฯลฯ” 

กาญจนา นาคสกุล (2542 : 45 ) เรียก     
ค าสแลงว่า “สแลงเป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  
slang หมายถึง  ค าพูดในภาษาพูดที่ผู้พูดคิด
ดัดแปลงให้แปลกไปจากค าปกคติ” 

กล่าวโดยสรุปค าสแลง คือ ค าที่มีลักษณะ
แตกต่างไปจากภาษามาตรฐาน เป็นภาษาระดับ
ปาก สร้างขึ้น เพื่ อใ ช้ เฉพาะกลุ่ม  ซึ่ ง ในการ
วิเคราะห์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดตามค านิยามของ
พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2557 ใช้เป็น
แนวคิดในการจ าแนกค าสแลงที่พบในละครชุด
ไดอารี่ ตุ๊ดส์ซี่  ซีซั่น 1 

2. ทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ค ำสแลง 
2.1 กำรใช้แนวเทียบค ำเดิม โดยใช้

แนวความคิดของยุทธนา นันทิวัธวิภา (2547 : 
58) สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท  

2.1.1 ค าที่มาจากภาษาปกติโดย
น ามาใช้ในความหมายใหม่ วิเคราะห์ตามทฤษฎี
ของผะอบ โปษะกฤษณะ (2522 : 19-42) 

2.1.2 การตัดค า โดยใช้ทฤษฎีของ
พระยาอนุมานราชธน (2522 : 217-219) สามารถ
จ าแนกออกเป็น 2  ลักษณะ  คือการตัดค า
พยางค์หน้าและการตัดค าพยางค์หลัง 

2.2 กำรยืมค ำ  โดยใ ช้ทฤษฎี ตาม
หนังสือบรรทัดฐานภาษาไทยเล่มที่  2 ค า การ
สร้างค าและการยืมค า (ชุดหนังสืออุเทศภาษาไทย) 
สามารถจ าแนกได้  2 ลักษณะ คือ การใช้ค า
ต่างประเทศในความหมายเดิม และการใช้ค า
ต่างประเทศในความหมายใหม่ 

2.3 ค ำเลียนเสียงธรรมชำติ โดยใช้
ทฤษฎีตามค านิยามของราชบัณฑิตยสถาน. 
(2539) พจนานุกรมศัพท์ วรรณกรรม : ภาพพจน์
โวหารและกลการประพันธ์  น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ค าสแลงท่ีปรากฏภายในเรื่อง 
 

วิธกีำรวิจัย 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิจัยและวิธีการรวบรวม

ข้อมูล ดังนี ้
1. การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยรวบรวมขอมู

ลจากซีรีส์เรื่องไดอารีตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ซีซั่น 1 
เนื่องจากลักษณะการใช้ภาษาที่น่าสนใจ ซึ่งค า
บางค าส่งอิทธิพลต่อการใช้ภาษาของวัยรุ่นใน
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ปัจจุบัน ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ 23 มกราคม 
2559 จ านวน 13 ตอนจบ ผู้วิจัยจะจดบันทึกค า
สแลงที่ปรากฏในบทสนทนามาเป็นข้อมูลด้าน
ประชากรส าหรับศึกษาวิเคราะห์ลักษณะที่ปรากฏ 

2. การเก็บข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกค าสแลง  
โดยจ ากัดความค าสแลงและแนวทางวิเคราะห์
ตามนิยามในพจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ 
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2557 : 412-413) ดังนี ้

2.1 ค าหรือข้อความเฉพาะ ที่ไม่มาตรฐาน
และใช้ในภาษาที่ไม่ทางการ เกิดขึ้นตามกระแส
สังคมและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม และบางวงการ
เท่านั้น 

2.2 เป็นค าหรือข้อความภาษาปาก ที่
สร้างขึ้นใหม่ในภาษา ที่มีทั้งค าที่เป็นค าไทย และ
ค าที่มาจากค าต่างประเทศ 

2.3 เป็นค าที่มาจากค าในภาษาปกติโดย
น ามาใช้ในความหมายใหม่ก็ได้ 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 ผู้วิจัยตรวจสอบว่าเป็นค าสแลงตาม

แนวนิยามในพจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ 
(ภาษาศาสตร์ประยุกต์) ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
(2557 : 412-413) 

3.2 รวบรวมข้อมูลลักษณะการใช้ค า
สแลงที่ปรากฏ โดยพิจารณาจากบริบทและจัด
หมวดหมู่ 

3.3 สรุปสัดส่วนร้อยละของลักษณะ 
การใช้ค าสแลง โดยใช้สูตรการหาร้อยละ 
 

𝑛     

 
 

 𝑛 หมายถึง จ านวนของค าที่พบ 
 𝑁หมายถึง จ านวนค าทั้งหมด 

3.4 เรียบเรียง น าเสนอผลการศึกษา
โดยจ าแนกลักษณะที่ปรากฏ และแสดงตัวอย่าง 
น าเสนอผลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์และใช้สถิติ
ร้อยละเสนอข้อมูลในเชิงปริมาณประกอบ 

3.5 สรุป อภิปรายผลการวิจัย และให้
ข้อเสนอแนะ 
 

ผลกำรวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค าทั้งหมด 50 ค า พบ

ลักษณะการใช้ค าสแลงในละครชุดไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ 
ผู้วิจัยจ าแนกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1. กำรใช้แนวเทียบค ำเดิม คือ การสร้างค า
ใหม่ โดยใช้แนวเทียบจากค าที่มีอยู่เดิมในภาษา
ปกติโดยวิธีการ ใช้อักษรย่อ ตัดเสียง เพิ่มเสียง 
เปลี่ยนเสียง การตัดค าหรือการเปลี่ยนความหมาย
ของค าโดยวิธีการเปรียบเทียบในลักษณะต่าง ๆ 
ซึ่ งสามารถทราบความหมายได้จากบริบท 
(ยุทธนา นันทิวัธวิภา,2547 : 58) ผลการศึกษา
ผู้วิจัยพบว่าการใช้แนวเทียบค าเดิมจ าแนกเป็น 2 
ประเภท 

1.1 ค ำที่มำจำกภำษำปกติโดยน ำมำใช้
ในควำมหมำยใหม่ ผะอบ โปษะกฤษณะ (2522 : 
19-42) กล่าวถึงลักษณะคล้ายกันว่า “เกิดจาก
การเปลี่ยนความ คือ เดิมค ามีความหมายอย่าง
หนึ่ง แล้วเปลี่ยนความหมายตามนัยของค านั้นอีก
ขั้นหนึ่ง” จากการศึกษาพบลักษณะการน าค ามา
สื่อความใหม่ จ านวน 13 ค า ดังนี ้

 
“คิม : อุ๊ย มึงกูเจอไส้กรอกเยอรมัยเว๊ย 
กัส : ดี๊ดี แต่ฝั่งยุโรปกูไม่ถนัด อีกอล์ฟ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 
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ค าว่า ไส้กรอก หมายถึง อวัยวะเพศ
ชาย โดยใช้แนวเทียบรูปลักษณ์ที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีค าที่ใช้ในลักษณะเดียวกันก็คือ
ค าว่า งวง และ งู น ามาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงค าที่สื่อ
ความหมายโดยตรง 

 
“แพร์รี่: ไฮ แน็ตตี้  
คิม: อีแหนด มึงบอกเพื่อนชะนีมึงว่าไป

ขอนแก่นหรือไปมิลานใส่เสื้อหนังมาท าไม” 
(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 

 
ค าว่า ชะนี หมายถึง ผู้หญิง โดยใช้แนว

เทียบจากพฤติกรรมของชะนีที่มีเสียงร้องว่า ผัว 
ผัว มีนัยเชิงประชดประชันว่าผู้หญิงมักร้องหาสามี
คล้ายเสียงร้องชะนี กลุ่มเพศที่สามจึงใช้ค าเรียก
แทนผู้หญิง ว่า ชะนี 

“กอล์ฟ : ได้ข่าวมาว่า ฮีพึ่งโดนเมียเทมา 
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี้เอง 

กัส : หรอ 
กอล์ฟ : อีแหนด มึงไปจิกมาให้กูหน่อยสิ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 2) 
 

ค าว่า จิก หมายถึง กิริยาที่เอาจะงอยปาก
สับอย่างอาการของนก จากตัวอย่างบทสนทนา
ความหมายตามบริบท จิก หมายถึง ตาม ลาก จับ 
โดยใช้แนวเทียบจากพฤติกรรมการกินของนกที่ใช้
ปากจิกอาหารเป็นการใช้ค าเลียนแบบพฤติกรรม
ของสัตว์ 

 
 
 
 

“คิม : คืนนี้กูจะออกล่ำ ถ้าไม่ได้ผู้ชายกลับ
บ้านไปยิ้มนะ กูไม่กลับ  

กอล์ฟ : จะหิวอะไรขนาดนี้ วัน ๆ นี่คลุก
ผู้ชายกินแทนข้าวหรอ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 2) 
 

ค าว่า ล่า หมายถึง เที่ยวติดตามหา เพื่อจับ 
เช่น ล่าสัตว์ จากตัวอย่างบทสนทนาความหมาย
ตามบริบท ล่า หมายถึง การออกหาคู่นอน โดยใช้
แนวเทียบกับพฤติกรรมการออกหาอาหารของ
สัตว์ น ามาใช้ในความหมายคล้ายกัน ค านี้เป็น 
การเทียบความหมายที่มีเค้าความหมายเดิม 

ค าว่า หิว หมายถึง อยากกิน, อยากดื่ม, 
โดยปริยายหมายถึงอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น 
หิวเงิน จากตัวอย่างบทสนทนาความหมายตาม
บริบท หิว หมายถึง มีความต้องการทางเพศ โดย
ใช้แนวเทียบอาการความหิวเมื่อหิวร่างกายจะสั่ง
ให้ เกิดอาการที่ เรี ยกว่า  อยาก น ามาใ ช้สื่ อ
ความหมายเปรียบเทียบลักษณะอาการ และใช้ค า
ว่า หิว แทนกริยาที่หมายถึง ต้องการ 

1.2 กำรตัดค ำ หมายถึง การตัดค าหรือ
ลดรูปของค า ให้ เหลื อน้ อยกว่ า เ ดิ ม  แต่ ค ง
ความหมายเดิมเอาไว้ ทั้งนี้พระยาอนุมานราชธน 
(2522 : 217-219) ได้อธิบายลักษณะการตัดค า 
ไว้ว่า เพื่อการแสดงออก (Expression) การตัด
หรือขยักไว้ (Suppression) และการซาบหรือป
ระทับใจ (Impression) ผู้พูดอาจมีจุดประสงค์ไม่
ต้องการพูดเต็มถ้อยค า หรือคร้านที่จะพูดเต็มค า 
เพราะคิดว่าผู้ฟังทราบและรับรู้เข้าใจแล้ว หรือ
เพื่อต้องการให้เสียงของค าเข้ากับการบรรจุค าลง
ในค าประพันธ์  จึงถือว่าการตัดค าเป็นการกลาย
เสียงโดยความจงใจ” จากการศึกษา พบว่า มี
ลักษณะการตัดค าจ าแนกเป็น 2 ลักษณะ 
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(1) การตัดค าพยางค์หน้า  
(2) การตัดค าพยางค์หลัง 
(1) กำรตัดค ำพยำงค์หน้ำ การตัดค า 

หรือลดรูปของค า โดยจะตัดเอาค าพยางค์หน้า
ออกแล้วคงค าหลังไว้ใช้สื่อความหมาย ซึ่งผู้วิจัย
พบเป็นการตัดค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ
จ านวน 3 ค า ได้แก่ 

 
“พวกมึงอีกอล์ฟเป็นไรเนี่ย กูหลับ

อยู่ในรถก็มาปลุกจะขอยืมบิกินี พอก็ไม่ให้ก็
วีนจะเอางวงฟาดกู หือ อีช้างลาก ระเบิด
บิกินีกูพังหมด” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 
 

ค าวา วีน ตัดค ามาจากค าวา Halloween 
(อ.) น. หมายถึง วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป เปน 
เทศกาลวันปลอยผีตามความเช่ือของศาสนาคริสต
ซึ่งความหมายคลายส านวนไทยวา ปาชาแตก มี
ความหมายแฝงวา นากลัวในบริบทนี้ใชค าวา วีน 
เปนค ากริยา หมายถึง โกรธ หรือ โมโหอยางมาก 
 

“ดี อีกัสปิดหน้าแบบนี้ ก็ตดัคู่แข่ง
ไปได้อีกหนึ่ง ส่วนมึงอีคิมเทิร์นตัวเองเป็นรุก
แล้วก็คงไม่กลับล ามาปาดกูอีกนะ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 2) 
 

ค าว า เทิร น เป นการตัดค ามาจาก
ภาษาอังกฤษค าวา Return หมายถึง วกกลับ,หัน
กลับ, สงคืน, ยอน ในที่นี้ใชในความหมายคือ 
เปลี่ยนแปลงตัวเอง ปรับเปลี่ยน 
 
 
 

 
“แม่กัส : เป็นอะไรหรือเปล่าลูก แม่เข้า

ไปได้มั้ย 
กัส : ไม่มีอะไรหรอก แมไ่ปนอนเถอะ 
แม่ : แม่ซื้อบราวนีม่า ถ้าหิวกล็งไปกนินะ 
กัส : อืม เค” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 
 

ค าว่า เค ตัดค าที่มาจากค าภาษาอังกฤษ 
วา Okay หมายถึง ตกลง, ถูกตอง, ใชได, เรียบร้อย 
ความหมายในบริบทนี้ก็หมายถึง ตกลง ตรงกันกับ
ความหมายที่ปรากฏ 
 

(2) กำรตัดค ำพยำงค์หลัง การตัดค า 
หรือลดรูปของค า โดยจะตัดเอาค าพยางค์หลัง
ออกแล้วคงค าพยางค์หน้าไว้ใช้สื่อความหมาย   
ซึ่งผู้วิจัยพบเป็นการตัดค าจ านวน 5 ค า ได้แก่ 

 
“เครื่องพึ่งแลนด์ อยู่กับอีแหนดเนี่ย” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 
 

ค าว่า แลนด์ ตัดค ามาจากค าวา Landing 
(อ.) น. หมายถึง การน าเครื่องบินลงจอด ใน
บริบทนี้ใช้ค าว่า แลนด์ ในความหมายที่ว่า ถึงแล้ว 

 
“กัส : เขาคิดว่าเจ๊เป็นหญิงรักนวล” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 8) 
 

ค าว่า รักนวล เป็นการตัดถ้อยค าที่มา
จากค าสอนที่ว่า รักนวลสงวนตัว ที่หมายถึง ค าที่
เรียกเรียกผู้หญิงที่มีความสุภาพเรียบร้อย สงบ
เสง่ียม อ่อนโยนไม่ชิงสุกก่อนห่าม ซึ่งความหมาย
ในบริบทนี้มีความหมายตรงตามความหมายที่
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กล่าวถึงข้างต้น ถึงแม้จะมีการตัดค าออกให้สั้นลง 
แต่ยังคงใช้ความหมายคงเดิม 
 

“คิม: ได้เวลาพูดความจริงแล้วอย่า
ตอแหลเป็นอะไรก็บอกมา เป็นโรคบิดโรคริด
ซ่ี อะไรก็พูดมาเร็วๆ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 8) 
 

ค าว่า โรคริดซี่ เป็นการตัดค ามาจากค าว่า 
โรคริ ดสี ดวงทวารหนัก  หรือ  โ รคริดสีดวง 
ความหมายทางการแพทย์ หมายถึง อาการหลอด
เลือดล าไส้ใหญ่ และทวารหนักมีอาการบวมและมี
เลือดออกทางทวารหนัก ความหมายในบริบทนี้
คงเดิม  แต่มีลักษณะเป็นการตัดค าหลังออกแล้ว
ใช้แนวเทียบเสียงโดยการเพิ่มเสียงจาก สี เป็น ซี่ 
เหตุที่มีการตัดค าผู้ วิจัยวิ เคราะห์ ได้ว่ า  โรค
ริดสีดวง เป็นโรคที่เกิดขึ้นบริเวณทวารหนักจึงเกิด
การเปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์จากเสียงจัตวา
เป็นเสียงโท เพื่อให้เกิดสีสันโดยใช้แนวเทียบเสียง
ในภาษาอังกฤษ 

2. กำรยืมค ำ การยืมค า (lexical borrowing) 
คือ การยืมทั้ งรูปและความหมายจากภาษา 
ต่างประเทศบางกรณีอาจพบการยืมค าจากภาษา
ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางเช้ือสายกัน เช่น การยืม
ค าจากภาษาอังกฤษ จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยสามารถจ าแนกได้ 2 ลักษณะ ดังนี ้

2.1 การใช้ค าต่างประเทศในความหมาย
เดิม 

2.2 การใช้ค าต่างประเทศในความหมาย
ใหม่ 

 
2.1 กำรใช้ค ำต่ำงประเทศในควำมหมำย

เดิม การใช้ค าภาษาต่างประเทศในลักษณะการ      

ทับศัพท์ ซึ่งในการใช้ค าในประโยคภาษาไทยจะไม่
เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมาย ผู้วิจัยพบการใช้
ค าสแลงในลักษณะดังกล่าวจ านวน 21 ค า ได้แก่ 
 

“แน็ตตี้ : มึงเอาผัวไปด้วยมั้ย กูจะได้
เคลียรข์องในรถ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 
 

ค าว่า เคลียร์ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
Clear หมายถึง จัดการ, แก้ไข, สะสาง ในบริบทน้ี
ใช้ในความหมายที่ว่า จัดเก็บ 
 

“คิม : ลิสเซิน ทุกอย่างก าลังจะไปได้
สวย มึง แต่ระหว่างน้ัน” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 3) 
 

ค าว่า ลิสเซิล มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
listen หมายถึง ฟัง ในบริบทน้ีหมายถึง ฟัง 
 

“แน็ตตี้ : พวกมึงอีกอล์ฟเป็นไรเนี่ย กูหลับ
อยู่ในรถก็มาปลุกจะขอยืมบิกินี พอก็ไม่ให้ก็
วีนจะเอางวงฟาดกู หือ ระเบิดบิกินีกูพังหมด” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 1) 
 

ค าว่า ค าว่า บิกินี มาจากค าภาษาอังกฤษ
ว่า bikini หมายถึง เสื้ออาบน้ าชนิดเปิดท้อง ใน
บริบทนี้หมายถึง ชุดว่ายน้ า 
 

“คิม: อีแหนด มึงบอกเพื่อนชะนีมึงว่าไป
ขอนแก่นหรือไปมิลานใส่เสื้อหนังมาท าไม 

แพร์รี่ : ซอรีนะทุกคนคือพอดีว่าเมื่อกี้ 
แทรฟฟิคมันแจมมาก” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 11) 
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ค าว่า ซอรี่ มาจากค าภาษาอังกฤษว่า  
sorry หมายถึง ขอโทษ ในบริบทนี้ใช้ในความหมาย 
ว่า ขอโทษ 

ค าวา่ แทรฟฟิค มาจากค าภาษาอังกฤษ
ว่า Traffick หมายถึง การค้า การจราจร ใน
บริบทนี้ใช้ในความหมายว่า การจราจร 

ค าว่า แจม มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
jam หมายถึง ติด ขัด แออัด ในบริบทนี้ใช้ใน
ความหมายว่า การจราจรติดขัด 
 

2 . 2  ก ำ ร ใ ช้ ค ำ ต่ ำ ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น
ควำมหมำยใหม ่คือ การน าค าภาษาต่างประเทศ
ที่มีความหมายประจ าค าอย่างหนึ่ ง  แต่ เมื่อ
น ามาใช้ในประโยคภาษาไทยกลับมีความหมาย
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ค า
ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ ใน ลั ก ษณ ะ ก า ร น า ค า
ต่างประเทศมาใช้ในความหมายใหม่ จ านวน 3 ค า 
ได้แก่ 

 
“กัส : มึง กูว่าอีพวกนั้นมันเมำทเ์ราอยู่” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 11) 
 

ค าว่า เมาธ มาจากภาษาอังกฤษค าวา 
Mouth เป็นค านาม หมายถึง ปาก, ช่องปาก แต่
ในบทสนทนาหมายถึง การนินทา ซึ่งเป็นค ากริยา 
ท าให้ความหมายเปลี่ยนไปจากเดิม 

 
“เวลานางมาเที่ยว นางฮอตอยู่คนเดียว

เลยค่ะ” 
(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 2) 

 
ค าว่า ฮอต มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 

Hot หมายถึง ร้อน แต่ในบริบทการสนทนาที่

น ามาวิเคราะห์จะหมายถึง เป็นจุดสนใจ หรือ
ดึงดูดความสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับความหมายตาม
พจนานุกรมค าใหม่ที่ให้ความหมายของค าว่า ฮอต 
ไว้ว่า ก. ทันสมัย เป็นที่นิยม ก าลังอยู่ในความ
สนใจ (อ.hot) (พจนานุกรมค าใหม่. 2550 : 184) 

 
“กัส : พ่ีแชมป์เป้ 
คิม : ใครวะ พ่ีแชมป์เป้ 
กัส : พี่แชมป์เป้ ถือเป็นตัวท็อปของ

วงการนักเที่ยวกลางคืน ด้วยรูปลักษณ์ ดาร์
กทอล แอนด์ แฮนด์ซัม โปรไฟล์นักเรียนนอก
และที่ส าคัญ แมนไม่แสดงออกท าให้เก้งทุก
คนต่างจับจ้องและพร้อมจะท าสงครามเพื่อ
แย่งชิงมาเป็นของตน” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 2) 
 

ค าว่า ท็อป มาจากค าภาษาอังกฤษว่า 
top หมายถึง ยอด, อยู่ต าแหน่งสูงสุด หรือระดับ
สูงสุด แต่ในบริบทการสนทนาท่ีน ามาวิเคราะห์จะ
หมายถึง เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ชายที่มีรสนิยมทาง
เพศในเพศเดียวกัน โดยมีบทบาททางเพศเป็นฝ่าย
กระท าท่ีเหมือนกับลักษณะผู้ชายทั่วไป 

3. ค ำเลียนเสียงธรรมชำติ (onomatopoeia) 
เป็นการใช้รูปแบบและค าเพื่อเลียนเสียงต่าง ๆ  
ซึ่งการเลียนเสียงเกิดจากการใช้ค าความหมาย 
และจั งหวะ โดยมุ่ ง ให้ เ กิ ดผลตามต้ องการ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) ในงานวิจัยนี้ค าเลียน
เสียงเป็นค าที่เกิดขึ้นโดยใช้เสียงที่เกิดขึ้นตามธร
มชาติใช้เพื่อสื่อความหมาย ดังนี ้
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“ตอนมีผัวใครเขากล้ากินพริกกัน เออ 
มึงจ าเรื่องอีคิมได้มั้ยมันไปแดกส้มต าเผ็ดๆ
แล้วไปบ๊วบให้ผู้ชาย อื้อหือ ผู้ชายหวีดร้อง
เพราะแสบงวงยิ่งกว่าโดนกระดาษทรายเบอร์
ศูนย์ขัดอีก” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 3) 
 

ค าว่ า  บ๊ วบ  เป็นค าที่ ก าหนดขึ้น ให้ สื่ อ
ความหมายด้วยเสียง เป็นเสียงท่ีสื่อความหมายถึง 
การร่วมรักทางเพศในลักษณะที่ใช้ปากส าเร็จ
ความใคร่ในขณะที่ก าลังร่วมเพศ 
 

“กอล์ฟ: อีกัส เดี๋ยวมึงท าทีเดินไปล่อซื้อ
มันนะ ถ่วงเวลาไว้ ส่วนกูกับอีแหนดจะเดิน
ไปอีกฝั่ง 

กัส: ท าไมต้องกูล่ะ 
กอล์ฟ: ก็กูไม่ได้ อีแหนดก็ยิ่งไม่ได้พูดค า

แรกก็โดนจับได้แล้ว มึงอ่ะดีแล้ว แล้วอย่าอู๊ด
อี๊ด พอกูให้สัญญาณ มึงก็ตระครุบมันเลย
นะ” 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 3) 
 

ค าว่า อู๊ดอี๊ด เป็นค าที่ก าหนดขึ้นเป็นการ
เลียนเสียงตามพฤติกรรมธรรมชาติของหมูที่   
ร้องเสียง อู๊ด และเนื่องจากหมูมีจังหวะการ
เคลื่อนตัวช้า จึงน าค าที่เป็นเสียงร้องมาใช้ใน
ความหมายที่หมายถึง อย่าชักช้า ซึ่งในบริบทนี้น า
ค าว่า อู๊ด มาใช้สื่อความหมายใหม่ หมายความถึง 
อย่าชักช้า นอกจากนี้ยังมีการเติมค าว่า อี๊ด เพื่อ
เลียนเสียงพฤติกรรมของสัตว์ 
 

 

“กอล์ฟ: ตดอัดหน้าขนาดนั้นไม่ตายก็
บุญแล้ว 

ท็อป: นี่พ่ีเคยเล่นอะไรแบบนี้บ้างป่าวเนี่ย 
กัส: เคยแค่เลียจั๊กแร้ 
กอล์ฟ: อี”๋ 

(ไดอารีตุ่๊ดซีส่์ เดอะซีรสี์ ซีซั่น 1 ตอนที่ 7) 
 

ค าว่า อี๋  หมายถึง ค าที่เปล่งออกมา
แสดงอาการรังเกียจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในบริบทนี้ใช้ใน
ความหมายเดียวกันคือแสดงความรังเกียจ 

จากการศึกษาลักษณะการใช้ค าสแลง
สามารถแสดงจ านวนและร้อยละดังตาราง ท่ี 1 
 
ตำรำงที่ 1  แสดงค่าร้อยละลักษณะการใช้ค าสแลง 

กำรใช้ค ำสแลง 
จ ำนวน

ค ำ 
ร้อยละ 

1. การใช้แนวเทียบค าเดิม 
2. การยืมค า 
3. การเลียนเสียงธรรมชาต ิ

22 
25 
3 

44 
50 
6 

รวม 50 100 

 
สรุปและอภิปรำยผล 

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ลักษณะการใช้ 
ค าสแลงในละครชุดไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรี่ส์ ซีซั่น 
1 จ านวน 13 ตอน ผลการวิจัยสามารถจ าแนก
ลักษณะการใช้ค าสแลงได้ 3 ลักษณะ จากจ านวน
ที่ปรากฏทั้งสิ้น 50 ค า ผลการวิเคราะห์แสดงให้
เห็นว่าพบการใช้ค าสแลงประเภทการยืมค ามาก
ที่สุด 25 ค า คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือการ
ใช้แนวเทียบค าเดิม 22 ค า คิดเป็นร้อยละ 44 
และการเลียนเสียงธรรมชาติ 3 ค า คิดเป็นร้อยละ 
6 เป็นประเภทท่ีพบน้อยที่สุดตามล าดับ 
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การปรากฏลักษณะค าสแลงดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของอรอุษา ถีวันดี (2531) 
ศึกษาการใช้ค าสแลงในนิตยสาร เนื่องจากภาษาที่
ใช้ในนิตยสารเป็นภาษาเขียน ส่วนภาษาในละคร
ชุดที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นภาษาพูด ลักษณะค าสแลงที่
พบจึงมีลักษณะทีแ่ตกต่างกัน 

โดยสรุปการใช้ค าสแลงของกลุ่มเพศที่สามใน
พื้นที่สาธารณะสร้างความแปลกใหม่ที่แสดงให้
เห็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่แตกต่างไปจากเดิม 
แสดงให้เห็นว่าสังคมปัจจุบันให้การยอมรับกลุ่ม
เพศที่สามมากขึ้น ส่งผลให้เนื้อหาที่น าเสนอใน
ละครชุดเรื่องนี้ดึงดูดความสนใจของกลุ่มผู้ชมได้
อย่างไม่จ ากัดเพศสภาพ เนื่องจากค าสแลงที่พบ
เป็นค าที่ ใช้เฉพาะกลุ่มเพศที่สาม ซึ่ งมีผลต่อ
มุมมองของผู้ชม เนื่องจากบางค าเป็นค าที่เกิดขึ้น
ใหม่ และยังมีใช้ในวงจ ากัด เพราะค าสแลงที่พบ
เป็นภาษาเฉพาะกลุ่มเพศที่สาม จึงเป็นค าที่ไม่
คุ้นเคยถึงแม้บางค าจะเป็นค าที่รู้จักในภาษาปกติ 
แต่ใช้ในบริบทที่แตกต่างไปจากเดิม  การสื่อ
ความหมายของค าจึงเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้จึงท าให้
การใช้ภาษามีความหลากหลายมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาการใช้ค าสแลงในข้อมูลจากสื่อ

ประเภทอื่น เช่น ภาพยนตร์ นวนิยาย สื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อท าให้เห็นลักษณะการใช้ภาษาที่
แตกต่างกันทั้งในเรื่องของค าและความหมาย  

2. ควรศึกษาลักษณะภาษาตามปัจจัยทาง
สังคม อาชีพ การศึกษา เพศ เนื่องจากภาษา
เหล่านี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน  
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