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บทคัดยํอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคแเพื่อศึกษาการใชคําสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน ซึ่งเก็บขอมูลจากเฟซบุ฿ก เว็บ
เพจ อีเจี๊ยบ เลียบดวน โดยศึกษา 2 ดาน คือ 1) ดานเสียง 2) ดานความหมาย  จํานวน 100 คํา 
 ผลการศึกษาการใชคําสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน  จํานวน  2 ดาน คือ 1) ดานเสียง 2) ดานความหมาย    
มีดังนี้  1) ดานเสียง  พบดานการเปลี่ยนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 34 คํา พบการตัดเสียงเป็นอันดับสอง จํานวน   
14 คํา พบดานการกลมกลืนเสียงเป็นอันดับสาม จํานวน 11 คํา พบดานการเติมเสียงเป็นอันดับสี่  จํานวน 7 คํา พบดาน
การผลักเสียงเป็นอันดบัหา จํานวน  3 คํา และดานการสบัเสียงไมปรากฏ  2) ดานความหมาย  พบดานความหมายเชิงอุปมา
หรือความหมายโดยนัยมากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 20 คํา และพบดานความหมายในบริบทเป็นอันดับสอง จํานวน 11 คํา   
ค าส าคัญ: คําสแลง/ เว็บเพจ/ อีเจี๊ยบเลียบดวน 
 

Abstract   
 This research purposes to examine slang word usage on E-Jeab Leabduan Facebook Page 
which collected data from this Facebook page. Two main aspects were 1) Phonetics 2) Meaning 
from totally 100 words. 
 The results of the study revealed two aspects of examining slang word usage on E-Jeab 
Leabduan Facebook Page which consisted of 1)Phonetics 2) Meaning as follows. 1) Phonetics 
aspect. It found out that there were 34 changing tone words, 14 omitting sound words, 11 sound 
blending words, 7 adding sound words, 3 dissimilatory words, and none of metathesis. 2) Meaning 
aspect. There were mostly 20 comparative meaning words and 11 contextual meaning words. 
Keywords: Slang/ Facebook Page/ E-Jeab Leabduan 
   
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การใชคําในภาษาไทยนั้นมีความสําคัญเป็นอยางมาก เพราะเรามีคําไทยใชเป็นภาษาของตัวเอง เราตอง
รูจักเลือกใชคําใหถูกตองตามหลักไวยากรณแ หรือตามความเหมาะสม ในโอกาสตางๆ คนเราจะใชภาษาในการสื่อสาร
กัน ทั้งเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษา คําท่ีใชสื่อสารกันน้ันจะมีความหมายของคํานั้นๆ อยู บางคําจะมีความหมายที่
ตรงตัวตามหลักภาษาไทยมาตรฐาน บางคําอาจมีความหมายตางจากเดิมไมตรงตามหลักภาษาไทยมาตรฐาน แต
ทุกๆ คําที่ใชสื่อสารกันน้ัน คนท่ีสื่อสารเฉพาะกลุมจะเขาใจความหมายของคํา ทั้งคําที่ตรงตามหลักภาษาไทยและคํา
ที่ไมตรงหลักภาษาไทย   คําที่ใชสื่อสารกันจะมีทั้งคําไทยแท คํายืม หรือมีการสรางคําอื่นๆ ขึ้นมา เพื่อใหเกิดความ
หลากหลาย มีจํานวนคําที่ใชเพิ่มมากข้ึน คําๆ หนึ่งอาจใชไดหลายความหมายตามบริบทแวดลอมนั้นๆ บางคําอาจมี
การเปลี่ยนเสียง ตัดคําเพื่อเนนความสะดวกรวดเร็ว แตคําที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนั้นจะยังคงความหมายเดมิไว ซึ่งจะ
เขาใจความหมายของคํานั้นเองตามบริบทของผูใช  
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 ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นผูใชภาษาตองใชใหถูกตองตามหลักไวยากรณแ หรือถูกตอง
เหมาะสมตามกาลเทศะและโอกาสตางๆ (วรรณ แกวแพรก, 2524, หนา 1) กลาววา  การใชภาษาเป็นทักษะและศิลปะ
อยางหนึ่ง ผูใชจะตองมีความรูเกี่ยวกับคํา การเขาประโยค การลําดับประโยคเขาเป็นขอความสั้นๆ การลําดับขอความ
สั้นๆ เขาเป็นขอความตอนหนึ่งและควรระมัดระวังเป็นอยางมาก จึงจะใชภาษาไดดีทั้งการพูดและการเขียน คือสามารถ
พูดหรือเขียนใหผูฟใงหรือผูอานเขาใจความหมายตรงตามที่ตองการได เฉพาะการใชคํานั้นโดยทั่วไปไมมีปใญหาในการใช 
เพราะคนสวนมากเขาใจความหมายของคําเหลานี้ตรงกัน แตสิ่งที่เป็นปใญหาและเกิดความผิดพลาดในการใช คือคําที่สราง
ขึ้นมาใหมที่ใชเฉพาะกลุม คําที่เปลี่ยนแปลงนี้เรียกวาคําสแลง สวนมากจะพบการใชคําสแลงในกลุมของวัยรุน เพื่อใช
ติดตอสื่อสารกันโดยไมยึดติดความถูกตองตามหลักภาษาไทยมาตรฐาน จะเนนสื่อความหมายใหมีความเขาใจตรงกัน กลุม
วัยรุนนี้จะสรางคําใหมๆ ขึ้นมาตางจากคําเดิมแตมีลักษณะใกลเคียงกับคําเดิมอยูหรืออาจจะเปลี่ยนเสียงของคํา หรือใชคํา
ไมตรงตัว เพื่อใหเกิดความแปลกใหมของคํามีความทันสมัย มีสีสันในการสื่อสารกัน (ประยูร ทรงศิลป, 2554, หนา 214) 
กลาววา คําสแลงหรือคําคะนองเป็นคําที่บุคคลเฉพาะกลุมไดขยายการใชกวางออกไป เป็นคําที่ใชผิดไปจากปกติทั้งดาน
เสียง การเขียน และความหมาย 
 คําสแลง คือ คําที่ใชมากในกลุมของวัยรุน  ดังนั้นคําสแลงจะปรากฏในโลกออนไลนแ เชน เฟซบุ฿ก หรือผูใช
โปรแกรมไลนแ (Line) แตสวนใหญจะมีผูใชเฟซบุ฿กมากที่สุดเพราะเขาถึงการใชไดงายและสามารถโตตอบไดรวดเร็ว  ในเฟ
ซบุ฿กนี้จะมีเว็บเพจที่นาสนใจอยูมากมาย  หนึ่งในนั้นไดแก เพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน เพจนี้มีความนาสนใจมาก โดยมีจํานวน
ผูติดตามถึง 1,707,097 คน (เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559) ไดรับความนิยมสูงสุดมากเป็น
อันดับ 1 กอนจะมาเป็นเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน นั้น เคยเป็นบัญชีเฟซบุ฿กแบบบุคคล ช่ือ “สมรัก พรรคเพื่อเกง” มากอน 
และไดมีปใญหาคดีความกับ “บังยี” นายกฟุตบอลแหงประเทศไทย ตอมาโปรไฟลแนี้ก็ไดหายไปจากระบบในเฟซบุ฿ก เพราะ
ละเมิดขอกําหนด และเง่ือนไขที่วา บัญชีผูใชแบบโปรไฟลแ ตองเปิดใชงานสําหรับบุคคลธรรมดาเทานั้น  เปูาหมายสูงสุดคือ 
อยากเป็นเหมือนจาพิชิต อยากจะเป็นเหมือนเพจดรามาแอดดิกตแ  สําหรับผูจัดทําอีเจี๊ยบ เลียบดวน ไมไดเป็นทหารหรือ
ตํารวจ และไมใชดารานักแสดง แตเขาทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทเหมือนคนอ่ืนท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงทาง
เสียงเพลง เงินเดือนประมาณ 15,000 บาท (ไทยรัฐออนไลนแ สืบคนเมื่อวันที่  25 กุมภาพันธแ 2558) อีเจี๊ยบ เลียบดวน จะ
หยอกลอดารา รายการทีวีดังๆ  ไมมีใครรูวา     อีเจี๊ยบ เลียบดวน เป็นใคร แตเขาบอกวา อายุ 30 กวาปี สูง 175 
เซนติเมตร น้ําหนัก 65 กิโลกรัม เป็นผูชาย ไมใชกะเทย ตุ฿ด เกยแ อยางที่ทุกคนเขาใจ ในชีวิตจริงมีคนรูวาเขาเป็น สมรัก 
พรรคเพื่อเกง หรือ อีเจี๊ยบ เลียบดวน ไมเกิน 3 คน ซึ่งก็เป็นเพื่อนแถวบาน และเพื่อน 3 คนนี้ ก็ไมไดเลนเฟซบุ฿ก  เหตุผล
ที่ตั้งเพจ อีเจี๊ยบ เลียบดวน คือ มีเจตนาเพื่อระบายอารมณแ เพราะเป็นคนขี้รําคาญ เห็นเรื่องอะไรที่คิดวาทําไมตองเป็น
แบบนี้ ทําไมตองเป็นแบบนั้น เลยเอามาเขียนระบายลงในเพจ แตอาจถูกจริตกับผูอานหลายคนจึงมีคนสนใจและติดตาม
อยูเสมอ ดังตัวอยาง 
 “มอนิ่งงงงงงง เชาวันพุธจา สรุปแลวจริงๆ แหละ ไอทฤษฎีที่วา ปิดเทอมแลวรถไมติด ลมลางไปเลยนะ อยาเอา
ไปสอนลูกหลานตอ เพราะกูก็ถูกเลี้ยงมาในสังคม "ปิดเทอมรถไมติด" มาเหมือนกัน แมงติดชิบหายวายปุวง CodePaul 
Codemare ติด ขาววันนี้มีไรคืบหนาบาง ขาวแก฿สดับเพลิงที่ SCB ตํารวจดําเนินคดี กะผูบริหารบอสัดที่ติดตั้งระบบ
ดับเพลิงแลว ประกันตัวออกมาสูคดีกันตอไป จะสูคดีผิดถูกยังไง ก็ฝากดูแลญาติพี่นองผูเสียชีวิตดวยนะครับ แตละคน
กําลังหลักครอบครัวทั้งนั้น” (เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันท่ี 16 มีนาคม 2559) 
 จากขอความขางตน จะเห็นไดวา เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน มีการใชคําสแลงที่เป็นภาษาปากซึ่งเป็นที่นิยม
ในกลุมวัยรุน เนื่องจากผูเขียนพยายามเลือกใชถอยคําที่มีสีสัน มีชีวิตชีวา เราอารมณแ รวมถึงคิดสรางถอยคําแปลก
ใหมขึ้นมาใช เพื่อแสดงเอกลักษณแและสื่อความหมายเฉพาะ อีกทั้งเพื่อใหสะดุดตา ดึงดูดความสนใจและเป็นที่นา
จดจําของผูอาน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาคําสแลงที่ปรากฏในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน  เพื่อศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในปใจจุบันท่ีใชเฉพาะกลุมตอไป  
 
วัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใชคําสแลงท่ีปรากฏในเว็บเพจ อีเจี๊ยบ เลียบดวน โดยศึกษาดานเสียงและความหมาย  
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ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาคําสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน  ผูวิจัยไดแบงหัวขอในการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น 
ดังนี้  

1. ขอบเขตด๎านข๎อมูล การวิจัยครั้งนี้ศึกษาคําสแลงท่ีปรากฏในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน  
โดยเริ่มเก็บขอมูลในเดือนกุมภาพันธแ – มีนาคม 2559  จํานวน 100 คํา สามารถสรุปไดดังนี้  
 
ตารางที่ 1 คําสแลงท่ีปรากฏในเวบ็เพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน จํานวน 100 คํา 

 
1.เลอ 21.บอษัท 41.ชะมะ 61.ขลิบ 81.สะบัดตดู 
2.ลิ้วพูน 22.เมกา 42.ไมฉบาย 62.ขุนพระ 82.ปลิว 
3.นิ๊วโย฿ค 23.พอง 43.ลากอยยยยย 63.แมง 83.หลังไมคแ 
4.นางสาน 24.ดายย 44.แพพ 64.ฟาม 84.ปลาหมึก 
5.อยางง้ี 25.ทุ฿กกกก 45.เลา 65.นามคาน 85.ต฿ะเอเ 
6.เตง 26.หะหนม 46.ไต 66.จังไร 86.คริคร ิ
7.โคนนนน 27.อี๊เวนท ึ 47.นะต฿ะ 67.หงสแ 87.อิคึ อิคึ 
8.อายัย 28.แพรด 48.ฝุดๆ 68.เพชร 88.ฝุดๆ 
9.ไหมศลัยแ 29.โงววววว 49.มะอาว, มาย 69.ตกกระปอง 89.ชะนี 
10.จาว 30.กะ 50.เกียม 70.แตะเบรก 90.อุคิ อุคิ 
11.เสารแทิตยแ 31.อาลัย 51.โลตัส 71.ปใ่นหัว 91.อีดวกสแ 
12.ตุ฿ตา 32.มะกี ้ 52.บางระจัน 72.แจงเกิด 92.ตอแหล 
13.โคนา 33.ฝุาๆ 53.คอโรฟิน 73.หนัก 93.มโน 
14.สลา 34.นาาาาาา 54.มอนิ่ว 74.โหล 94.ดี๊ด฿า 
15.พาหัด 35.ช้ัน 55.แลคคาสติ 75.ควาย 95.คิกขุ 
16.วิย ุ 36.มึ้ง 56.บัลเลบอล 76.เซน สื่อรักสื่อ

วิญญาณ 
96.อิ๊บอเาย 

17.หมูทะ 37.ทมอย 57.วันฉุก 77.ดอกทอง 97.ผ ี
18.เจอจาน 38.ยื่น 58.นาจัว 78.เมาขี้ตา 98.ทิ่มงาน 
19.เลยแ 39.เซนซะถีบ 59.กาเทย 79.เม็ด 99.แฟ 
20.ติ๊กเกอรแ 40.เนอะ 60.นั่ลลั๊ค 80.ขุด 100.เยอ 
 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยศึกษาจากเอกสารที่ไดจากการรวบรวม โดยมีประเด็นในการศึกษาดังนี้  
2.1 ดานเสียง 

2.1.1 ดานการกลมกลืนเสียง 
   2.1.2 ดานการตัดเสียง 
   2.1.3 ดานการเติมเสียง 
   2.1.4 ดานการสับเสียง 
   2.1.5 ดานการเปลี่ยนเสียง 

2.1.6 ดานการผลักเสียง 
  2.2 ความหมาย  
   2.2.1 ดานความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย  
   2.2.2 ดานความหมายในบริบท 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขั้นรวบรวมข๎อมูล 
  1.1 รวบรวมคําสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน 
  1.2 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคําสแลง 
  1.3 รวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคําสแลง 
 2. ขั้นการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 ในการวิเคราะหแขอมูล ผูวิจัยจะศึกษาการใชคําสแลงที่ปรากฏในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน โดยศึกษา
วิเคราะหแ 2 ดาน ดังน้ี 
  2.1 ดานเสียง 
   2.1.1 ดานการกลมกลืนเสียง 
   2.1.2 ดานการตัดเสียง 
   2.1.3 ดานการเติมเสียง 
   2.1.4 ดานการสับเสียง 
   2.1.5 ดานการเปลี่ยนเสียง 
   2.1.6 ดานการผลักเสียง 
  2.2 ดานความหมาย 
   2.2.1 ดานความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย  
   2.2.2 ดานความหมายในบริบท 
 ในการศึกษาการใชคําสแลงท่ีปรากฏในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน ผูวิจัยจะเริ่มการศึกษาดานเสียงและดาน
ความหมายตามลําดับ  

3. ขั้นสรุปและอภิปรายผล 
  3.3.1 สรุปผลการวิจัย 
  3.3.2 รายงานผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหแแบงเป็น 5 บท ดังนี ้

บทที่  1 ความเป็นมาและความสําคัญของปใญหา 
บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

              บทที่  3 วิธีดําเนินงานวิจัย 
บทที่  4 การศึกษาการใชคําสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน 
บทที่  5 สรุปผลการวิจัย  

 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชคําสแลงในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน โดยศึกษาดานเสียงและดานความหมาย 
จํานวน 100 คํา สามารถสรุปผลการวิจัยการใชคําสแลงไดดังนี้  

1.ด๎านเสียง หมายถึง การเปลี่ยนเสียงของคํา  ในปใจจุบันนี้คนสวนใหญมักจะใชคําไมถูกตองตามอักขรวิธี ไม
ตรงตามภาษามาตรฐานของคํานั้น จะมีการเปลี่ยนเสียงของคํา เพื่อใหออกเสียงงายกวาเดิมหรือเพื่อใหเขาใจในเฉพาะกลุม 
เสียงที่เปลี่ยนไปนั้นจะยังมีความหมายคลายเดิมจะเปลี่ยนความหมายนี้ไปในเชิงสแลงบาง แตจะเปลี่ยนแคเสียงที่จะออก
เสียงตามรูปคําที่เขียนขึ้นใหม การเปลี่ยนเสียงของคําในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สามารถสรุปผลไดดังนี้  
  1.1 การกลมกลืนเสียง หมายถึง การที่เสียงหนึ่งเปลี่ยนไปเหมือนหรือคลายคลึงกับเสียงที่
แวดลอมโดยทั่วไปเกิดขึ้นท่ีชวงตอระหวางพยางคแ ซึ่งการกลมกลืนเสียงจะชวยใหสะดวกในการออกเสียง 

ตัวอยาง “อิชา เพื่อนกูเอ฿งงงง (ไมเคยไดกันนะ เลิกลือไดแลว) ไดเลนโคนากะ ติชา เดอะเฟซ  
ดวยอะ  แมงสวยอะมึ้งงง เมื่อกอนตอนยังไมมีผัวทําไมมันไมสวยแบบนี้วะยั้งเด็กสงแก฿ส แตถามมันวาหนาทํามาไม฿
มันก็บอกไมไดทํานะ มันคงกินอาหารดีๆ ออกกําลัง ดัดฟใน หรือเป็นกรดไหลยอยอะไรสักอยางนี่แหละ แตเรื่องผิว
นุมการันตีเพราะเมื่อกอน ตอนเมาๆ เหงาๆ เคยได Some Pass อยูบาง (แตไมมีอะไรกันนะ) ผิวมันเมื่อกอนแหง
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แตกเป็นหนังทีนนักรบทะเลทราย เดี๋ยวนี้นุมขึ้นนะ ตอนแรกนึกวาไดน้ําเลี้ยง ผ ดี ออออ ใชวิธีนี้นี่เอง อิดอกกกระดับกู
ไมเลนกะตัวลูกคะ กูตองระดับพี่ลูกเกดเทานั้น   
บอกเลอ” 

(เฟซบุ฿ก เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธแ 2559) 
  จากตัวอยาง คําวา “เลอ” คํานี้ มีการเปลี่ยนเสียงของคํามาจากคําวา “เลย” ซึ่งมีความหมาย 
ก. พนหรือเกินจุดที่กําหนด เชน เลยเวลาเที่ยงไปตั้งนาน รถเลยบานไปแลว อายุเลยวัยกลางคน  ว. ใชประกอบหลัง
คําอื่นเพื่อเนนความวา ทันที , ที เดียว, เชน เห็นกับตาเลย เรื่องนี้ไดยินมากับหูเลย  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 หนา 1033) จะเห็นไดวา   คําวา “เลย” ซึ่งมีความหมาย ก. พนหรือเกินจุดที่กําหนด 
เชน เลยเวลาเที่ยงไปตั้งนาน รถเลยบานไปแลว อายุเลยวัยกลางคน ว. ใชประกอบหลังคําอื่นเพื่อเนนความวา ทันที, 
ทีเดียว, เชน เห็นกับตาเลย เรื่องนี้ไดยินมากับหูเลยจะเห็นไดวา มีการกลมกลืนเสียงของพยัญชนะตัวสะกด ย 
ออกไป คือค าวํา เลย เป็น เลอ จากสระเอ เป็นสระเออ ถึงเสียงของคําจะเปลี่ยนไปแตความหมายก็ยังเหมือนเดิม  
  1.2 การตัดเสียง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเสียงที่หนวยเสียงใดหนวยเสียงหนึ่งหรือหลาย
หนวยเสียงถูกตัดออกไปจากคําหรือพยางคแ มักเกิดในกรณีที่เป็นหนวยเสียงในพยางคแไมเนน หรือไมลงน้ําหนัก หรือ
มีหนวยเสียงซ้ํากัน    
  ตัวอยาง “กอนจะไปเรื่องอื่นตอ ก็ขอแจงเรื่องสวนตัวหนอย ใครไมไดอยากรูเรื่องผมวา "อีเจี๊ยบ
จะเป็นตายรายดี อีเจี๊ยบจะไปตายโหงตายหาที่ไหนก็ชาง แคมาโพสและแจกของพอ" มึงขามไปไมตองอานก็ไดนะ กู
เกรงใจ 5555555 หลายคนคงทราบวาตั้งแตวันอังคารผมไขแดก เนื่องจากเขาหองแอรแออกหองแอรแรัวๆ อากาศขาง
นอกทิ่มงานก็รอน แอรแในออฟฟิศแมงก็เย็น ก็เลยไขแดกเลย พี่ๆ คนอื่นก็ระวังดวยนาาา เป็นกันเยอะเลย เมื่อวาน
ออกเพจไปเร็วตั้งแตบายแกๆ เชานี้มากลองขอความแนนไปดวย ภาพชุดนองเบียรแ ประมาณ 25000 ขอความ 
555555555 และมีสวนนึง สัก 3 ขอความถามสุขภาพกูเขามา ใจพวกมึงนี่สุดๆ ไปหาหมอ แดกยาแลว ลางานสอง
วันรวมวันน้ี ไขไมมีแลวครับ ตัวไมรอน ไมมึน แคเพลียๆ จากไขเมื่อสองวันที่แลว พอไมไปทํางานโพสมอนิ่งเลยขอ
เวนไปสองวันนะ แตขาวอะไรจะนํามาเสนอเหมือนเดิม อาจจะโพสนอยหนอย ตอบเมนนอยหนอย ไมจี๊ดจ฿าดนัก 
สวนแจกของขอขามไปกอน นาจะเสาร๑ทิตย๑ คงพอไหว เพราะเลนเกมทีกูก็เหนื่อยอานเมนที 555555 ขอบคุณที่เป็น
หวงครับ ไหวครับ พรุงนี้นาจะมามอนิ่งไดปกติ ที่สําคัญ ผมยังรักพวกคุณมาก เหมือนเดิม”  
     (จากเฟซบุ฿ก เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน  สืบคนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559) 
 
  จากตัวอยาง คําวา “ทิ่มงาน” และ“เสาร๑ทิตย๑” ทั้ง 2 คํานี้ เป็นคําที่ถูกตัดเสียงใหสั้นลง คําวา 
ทิ่มงาน  มาจากคําวา มีการเปลี่ยนเสียงของคํามาจากคําวา “ที่ท าการหรือที่ท างาน” ซึ่งมีความหมายวา น.  
สถานที่ทํางาน  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 หนา 531) จะเห็นไดวา คําวา “ที่ทํางาน” ที่แปล
ความหมายวา สถานท่ีทํางาน  มีการเปลี่ยนเสียงของคําซึ่งจะรวบเสียงของคําเขามารวมกัน จะรวมค าวํา ที่ท า เป็น 
ทิ่ม สระ อีและสระ อ า รวมกันแล๎วก็จะเป็นค าวํา ทิ่มงาน และคําวา เสาร๑ทิตย๑ มาจากคําวา เสาร๑อาทิตย๑ ซึ่ง
หมายความวา ช่ือของวัน จะเห็นได๎วํามีการตัดเสียงของค า คือตัดค าวํา อา เหลือแคํค าวํา เสาร๑ทิตย๑ ถึงเสียงของ
คําจะเปลี่ยนไปแตความหมายก็ยังเหมือนเดิม 
  1.3 การเติมเสียง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเสียงโดยการเพิ่มหนวยเสียงหรือกลุมหนวยเสียง
เขาไปในคําเพื่อความสะดวกในการออกเสียง  
  ตัวอยาง “เสมอแลวววว ตองขอบคุณกรรมการดวย หลายๆ ลูก ที่ไมเปุาฟาลแวใหอิรัก แตไทยหายใจ
แรงก็โดน จนอิรักของหนูทําประตูตีเสมอได กรรมการ และ ไลนแแมน ขอใหพํองสุขภาพแข็งแรง อายุยืนยืนนะครับ” 
        (จากเฟซบุ฿ก เพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2559)  
  จากตัวอยาง คําวา พํอง คํานี้ มีการเปลี่ยนเสียงของคํามาจากคําวา “พํอ” ซึ่งมีความหมายวา 
น. ชายผูใหกําเนิดแกลูก คําที่ลูกเรียกชายผูใหกําเนิดหรือเลี้ยงดูตน  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, 
หนา 776) จะเห็นไดวา คําวา “พอ” ที่แปลความหมายวา  ชายผูใหกําเนิดแกลูก คําที่ลูกเรียกชายผูใหกําเนิดหรือ
เลี้ยงดูตน  มีการเปลี่ยนเสียงของค า ซ่ึงมีการเติมเสียงพยัญชนะตัวสะกด ง เพ่ิมเข๎าไป คือค าวํา พํอ เป็น พํอง  
ถึงเสียงของคําจะเปลี่ยนไปแตความหมายก็ยังเหมือนเดิม 
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1.4 การสับเสียง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเสียงท่ีเกิดขึ้นโดยหนวยเสียงในคําสับเปลี่ยน 
ตําแหนงกัน  ไมปรากฏ 
  1.5 การเปลี่ยนเสียง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเสียงที่เกิดขึ้นโดยหนวยเสียงใดหนวยเสียงหนึ่ง 
ในคําหรือพยางคแถูกแทนท่ีดวยเสียงอ่ืนๆ 
  ตัวอยาง  “ถามเขามาเยอะ เรื่องนอง ผญ ม.ตน ที่มีขาววาผูกคอฆาตัวตายนะ เพื่อนผมไปถาม
กะทางเจาหนาท่ีในพื้นที่แลวเบื้องตนเห็นวา เป็นเรื่องจริงนะ แตอยากใหรอสื่อหลักออกมากอนดีกวาแตประเด็นของ
ผมไมไดอยูที่วา จริงหรือไม!!!! แตมาเตือนเพราะเห็นหลายคน ก฿อปรูปนองทั้งตอนกําลังกระทํา และ ในภาพปกติ
ออกแพรไปทั่ว โพสลงเฟซบาง แคปโพสที่"ติดรูปนอง"ที่ไมมีการเซ็นเซอรแ การเบลอใดๆ ไปแปะไวตามเมนในเพจ
ตางๆ ท่ัวไปหมด หยุดเลยนะพี่นะ ผิดกฎหมายนะ พี่คิดถึงวาถามันเป็นลูกเป็นหลานเรา แลวเราตองมาเจอรูปลูกเรา
หลานเรา แบบนั้นแปะทั่วไปทุกเพจ เราคงไมชอบนะพี่นะ ใจเขาใจเรานะพี่ มันจะตัดสินใจผิดพลาด มันจะคิดอะไร
โงๆสั้นๆ ยังไงมันก็เป็นเด็กอะนะ แทนท่ีเราจะมาลงรูป ดา ซ้ําเติมพอแมพี่นองเพื่อนของนองที่ยังอยู เราเอาไปอบรม
สั่งสอนดูแล ลูกหลาน ของพวกเราเองวาอยาไปทําอยางนั้นดีกวานะ แลวแตพี่นะ ผมเตือนเพราะผมรักพ่ี” 
    (จากเฟซบุ฿ก เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559) 
 
  จากตัวอยาง คําวา “กะ” คํานี้ มาจากคําวา “กับ” ซึ่งหมายถึง เป็นคําที่เช่ือมคําหรือความเขา
ดวยกัน มีความหมายวา รวมกันหรือเกี่ยวของกัน โดยเนนกิริยานั้นให ชัดเจนขึ้น  (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 106) จะเห็นไดวา เป็นการเปลี่ยนเสียงตัวสะกดของค าเดิมออก ท าให๎ออกเสียง
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากคําวา กับ เป็นคําวา กะ ถึงเสียงของคําจะเปลี่ยนไปแตความหมายก็ยังเหมือนเดิม 

1.6 การผลักเสียง หมายถึง การเปลี่ยนเสียงท่ีเกิดขึ้นโดยหนวยเสียงท่ีอยูใกลกันเดิมมีลักษณะ 
เหมือนกันหรือคลายคลึง แลวหนวยเสียงใดหนวยเสียงหน่ึงเปลี่ยนไปมีลักษณะที่แตกตางออกไป 

  ตัวอยาง “แจงฟามคืบหนานะคะ การงุบงิบจับรายช่ือแจกปฏิทิน ไดเสร็จสิ้นลงแลวนะครับ แต
ขออนุญาตไมประกาศรายช่ือนะครับ เพราะรายช่ือมันเยอะมาก เนื่องจากผมทํามาแจกถึง 18 ชุดดวยกัน ถา
ประกาศช่ือทั้งหมดอาจจะเปลืองพื้นที่เพจมาก และเดี๋ยวคนจะจับไดวามีการใชเสน มีนอกมีใน เอาเป็นวา ภายใน
อาทิตยแนี้ อาทิตยแหนาใครลงทะเบียนไวมึงก็รอดูเองแลวกันนะ ใครที่โอนเงินแนบมาดวย เกินกวา 50000 บาท อันนี้
คอนขางชัวรแวาไดแน สวนต่ํากวานั้นหรือไมโอนเหี้ยอะไรมาเลย ก็แลวแตบุญแตกรรมพวกมึงนะ เรียนมาเพื่อทราบ 
ไมทราบก็เรื่องมึ้ง กูเรียนไปแลว” 

    (จากเฟซบุ฿ก เพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันที ่22 กุมภาพันธแ 2559) 
 
 จากตัวอยาง “ฟาม” คํานี้ มาจากคําวา “ความ”ซึ่งหมายความวา น. เรื่อง เชน เนื้อความ เกิดความ 
(พจนานุกรมแปลฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554:241) จะเห็นไดวา มีการเปลี่ยนพยัญชนะต๎น จาก คว เป็น ฟ เสียง
ของคําจึงเปลี่ยนไป ถึงแมเสียงของคําจะเปลี่ยนไปแตความหมายก็ยังเหมือนเดิม 
 
 2. ด๎านความหมาย หมายถึง สิ่งที่เกี่ยวของกับผูพูดและผูฟใง ซึ่งเป็นความหมายที่เกิดขึ้นจากเจตนาของผู
พูด และความหมายที่เกิดจากการตีความของผูฟใง  (เพียรศิริ วงศแวิภานนทแ, 2533, หนา 291) กลาวถึงคําวา 
ความหมาย (meaning) หรือ หมายความ (to mean) โดยใชวิธีศึกษาจากตัวอยางขอความที่มีคําทั้งสองปรากฏโดยแสดง
ความหมายหรืออางถึงสิ่งตางๆ กัน  
  2.1 การใช๎ความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย 
       การสื่อสารกันในปใจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก การเลือกใชคําก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
เชนกัน โดยสรรหาคําตางๆ มาพูดกันใหเกิดเป็นคําศัพทแใหม โดยที่รูปคํานั้นยังคงความหมายเดิมอยู แตมีความหมาย
โดยนัยอยูในคําๆ นั้น ซึ่งคําเหลานี้จะมีความหมายตางจากความหมายเดิม สื่อความไดสองแงสองงาม ศัพทแเหลานี้
สรางขึ้นมาเพื่อเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบกับความหมายของคํานั้นๆ  ใชพูดสื่อสารกันเป็นกลุมเฉพาะ  
(ประยูร ทรงศิลป, 2554, หนา 190) ไดกลาวไววา ความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย คือ ความหมายของ

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



149 
 

คําที่เกิดจากการชักนําความคิดใหเกี่ยวโยงไปถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะบางอยางคลายคลึงกัน เป็นความหมายของคําที่ใช
ในเชิงเปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจไดชัดเจนยิ่งขึ้น คําที่มีอุปมาหรือความหมายโดยนัยนี้อาจไดมาจากคําที่มีใชอยูใน
ภาษาแตเดิมแลว ซึ่งสวนใหญเป็นช่ือสัตวแชนิดตางๆ หรืออาจสรางคําขึ้นมาใชใหมก็ได  
  ตัวอยาง “เมื่อวานถึงบานก็แดกยานอนเลย ขาวปลาไมแดก ตื่นมาดึกๆกินขาวตมหมูนรก ใหทีม
ทนายวิ่งไปซื้อมาตอนเย็น แมงเสือกไปซื้อรานเปิดใหม รสชาติจังไรมาก แดกไปไดสามคํา แดกยาอีกชุด แลวนอน 
ตื่นมาตีหา หัวเปียกเหงื่อชุมเลย ไขไมมีแลว คนเฒาคนแกเคาบอกดีแลว เหื่อออกแสดงวาสรางไขแลว ผมไมตายแลว 
ผมรอดแลว T_T” 
    (จากเฟซบุ฿ก เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559)  
 
  จากตัวอยาง คําวา “จังไร” และคําวา “นรก” เป็นคําที่มีความหมายเชิงอุปมาหรือความหมาย
โดยนัย   คําวา “จังไร” เป็นคําที่มีใชอยูแลว มีความหมายวา ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไมเป็นมงคล  พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน(2542, หนา 298) แตคําวา “จังไร” ความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย ในทีนี้จะ
หมายถึง รสชาติของอาหารที่ไมอรอย สวนคําวา “นรก” คํานี้เป็นคําที่มีอยูแลว มีความหมายวา น.แดนหรือภูมิที่
เชื่อกันวาผูทําบาปจะตองไปเกิดและถูกลงโทษ, โดยปริยายหมายถึงแดนที่มีแตความทุกขแทรมาน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 563)   แตคําวา “นรก” ความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย ในที่นี้
หมายถึง ขาวตมหมูที่รสชาติไมอรอย  
  2.2 การใช๎ความหมายในปริบท 
       การสื่อสารในทุกวันนี้ คําพูดที่ใชสื่อสารกันนั้นบางคําก็พูดขึ้นโดยมีความหมายตามเจตนา
ของผูพูดวาตองการสื่อสารใหสอไปในความหมายใด และความหมายของคํานั้นก็ขึ้นอยูกับแวดลอมนั้นๆ ดวย 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542, หนา 20) ความหมายในปริบท คือ ความหมายที่มีเจตนาของผูพูดและ
ตีความหมายหรือเขาใจของผูฟใงมาเกี่ยวของ  
  ตัวอยาง  “ต๏ะเอ๐ วันศุกรแมาสาย อ฿ายอาย 55555555 รักนะ” 
           (จากเฟซบุ฿ก เว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน สืบคนเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธแ 2559) 
  จากตัวอยาง คําวา “จ๏ะเอ๐” คือ น. การเลนของเด็ก ๆ คือ ทําเป็นหลบอยูใกล ๆ หรือเอาอะไร
ปิดตา     พอเปิดหนาออก ก็รองจ฿ะเอเ “ต฿ะเอเ” ในที่น้ีไดสื่อสารกันโดยใหความหมายไปอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะใชเป็นคํา
ทักทายกัน  มาจากค าวําจ๏ะเอ๐ แตเพื่อความแปลกใหม จึงใชคําวาต๏ะเอ๐แทน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการใชคําสแลงในเว็บเพจอีเจีย๊บ เลียบดวน โดยศึกษาดานเสยีงและความหมาย จาํนวน 100 คาํ   
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้   

1. ด๎านเสียง มีการเปลี่ยนเสียงของคํามากเป็นอันดับหนึ่ง จํานวน 34 คํา เพราะภาษามีการ 
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา โดยผูใชเนนการใชเพื่อความสะดวกรวดเร็ว งายตอการพูด สามารถสื่อความเขาใจความหมาย
ของคําไดเหมือนเดิม  สอดคลองกับ (ประยูร ทรงศิลป, 2554 หนา 231) ที่กลาววาสาเหตุจากตองการความสะดวกสบาย
และรวดเร็วในการใชภาษา  และสภาพสังคมปใจจุบันไทยตองดําเนินกิจกรรมตางๆ แขงกับเวลา มีผลใหการใชภาษาในบาง
กิจกรรม และบางกลุมตองการความสะดวกและรวดเร็วแขงกับเวลาไปดวย  ดานการตัดเสยีง พบมากเป็นอันดับสอง  จํานวน 
14 คํา มีการตัดเสียงคําทําใหคําสั้นลง และทําใหสะดวกในการใชคํา มักเกิดในกรณีที่เป็นหนวยเสียงในพยางคแไมเนน 
หรือไมลงน้ําหนัก หรือมีหนวยเสียงซ้ํากัน ทําใหใชคําไดงายขึ้น ในกลุมวัยรุนจึงเป็นที่นิยมพอสมควร  ดานการกลมกลืน
เสียง พบมากเป็นอันดับสาม จํานวน 11 คํา  การกลมกลืนเสียงจะชวยใหสะดวกในการออกเสียงงายขึ้น จึงเป็นที่นิยมใน
กลุมวัยรุนอยูพอสมควร  ดานการเติมเสียง พบมากเป็นอันดับสี่ จํานวน 7 คํา  การเติมเสียงเป็นการเปลี่ยนแปลงเสียงโดย
การเพิ่มหนวยเสียงหรือกลุมหนวยเสียงเขาไป ถึงแมการเติมเสียงในคําจะสะดวกในการออกเสียงมากขึ้น แตก็ไมเป็นที่นิยม
เทากับการเปลี่ยนเสียงของคําเป็นคําใหม  ดานการผลักเสียง พบมากเป็นอันดับหา  จํานวน 3 คํา  การผลักเสียงนั้น เป็น
การเปลี่ยนเสียงที่เกิดขึ้นโดยหนวยเสียงที่อยูใกลกันเดิมมีลักษณะ เหมือนกันหรือคลายคลึง แลวหนวยเสียงใดหนวยเสียง
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หนึ่งเปลี่ยนไปมลีักษณะที่แตกตางออกไป จึงไมคอยปรากฏในเว็บเพจ อีเจี๊ยบ เลียบดวน มากนกั โดยสวนมากจะไมใชหนวย
เสียงที่คลายคลึงกัน แตจะแตกตางออกไปจากเดิม และดานการสับเสียง ไมปรากฏในเว็บเพจอีเจี๊ยบ เลียบดวน 

2. ด๎านความหมาย  มีการใชความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดยนัย พบมากเป็นอันดับหนึ่ง  
จํานวน 20 คํา โดยผูใชหลีกเลี่ยงการใชคําตรงๆ ที่จะสื่อความหมายนั้น จึงหาคํามาเป็นคําเป็นคําเปรียบเทียบซึ่งมี
ความหมายเดียวกับคําๆ นั้น และการใชความหมายในบริบท พบมาก จํานวน 11 คํา ในภาษาวัยรุนนั้นจะนิยมใชคํา
ความหมายในบริบทมากพอสมควร แตจะไมมากเทากับเกณฑแอื่น การใชคําประเภทนี้สวนมากจะเป็นคําที่สรางขึ้นมาใหม 
ใชเฉพาะในกลุมจึงไมใชกันทั่วไป สอดคลองกับ (เปลื้อง ณ นคร, 2535 หนา 10) ที่กลาววา การใชคําโดยนําคํามาเรียบ
เรียงเขาดวยกันตามหลักเกณฑแของภาษา เพื่อทําใหเกิดความหมายตามที่ตองการจะสื่อสาร ดังนั้นผูใชภาษาจึงตองมี
ความรูความเขาใจเรื่องของคํา รูจักเลือกสรรคํามาใชใหมีความหมายชัดเจนตรงตามตองการ และมีความถูกตองเหมาะสม
กับบุคคลและกาลเทศะ   

ข๎อเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 1. สามารถนําคําสแลงไปใชในการสอนภาษาไทย เพื่อใหนักนักเรียนหรือนักศึกษาไดเห็นการใชภาษาของ
กลุมที่ใชสื่อออนไลนแ ซึ่งผูใชตองตระหนักการใชภาษาไทยใหถูกตองมากยิ่งข้ึน 
 2. ครูและอาจารยแสามารถเปรียบเทียบคําที่เกิดใหมในยุคปใจจุบันเพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา แมจะเกิดขึ้นในชวงสั้นๆ ก็ตาม เพื่อใหเขาใจธรรมชาติของผูใชภาษาใหมากยิ่งขึ้น 
 3. สื่อออนไลนแตางๆ ควรตะหนักถึงการใชภาษาไทยใหถูกตอง ถึงแมการใชภาษาไทยบนสื่อจะเลือกสรรคํา
ที่งายและไมเนนความถูกตอง แตสื่อเมื่อเผยแพรสูสารธารชนก็สามารถทําใหเยาวชนจดจําการใชภาษาไทยท่ีผิดได  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการใชคําสแลงในเว็บเพจ Drama-addict 
 2. ควรมีศึกษาการใชคําสแลงในหนังสือพิมพแหรือนิตยสาร 
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