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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะภาษาสแลงในกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ
จากซีรี่ส์ “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบบันทึกข้อมูลลักษณะของภาษาที่ใช้ใน
ซีรี่ส์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบพรรณนา โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
ลักษณะของภาษา หมวดหมู่ สถานการณ์ และความหมายของค าสแลง ผลการวิจัย พบว่าลักษณะภาษาที่
พบมากที่สุดได้แก่ ลักษณะภาษาประเภทค า โดยหมวดหมู่ที่พบมากที่สุดคือ ค าเรียกขาน รองลงมา คือ 
อากัปกิริยา สัตว์ และน้อยที่สุดคือ พืช ซึ่งลักษณะภาษาส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ในสถานการณ์ที่สื่อสารกัน
ในกลุ่มเพ่ือนแทนถ้อยค าที่ไม่สุภาพ เช่น ในการเรียกขานและอุทาน แสดงอากัปกิริยา แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึก และการมีเพศสัมพันธ์ ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของค าสแลงของประเทศไทย 
เปรียบเสมือนภาพสะท้อนเรื่องราวของมนุษย์ในสังคม มีความหมายหลากหลายในด้านเนื้อหา ค่านิยม วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมการใช้ภาษา โดยเฉพาะลักษณะภาษาของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ 
ซึ่งสามารถสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ทางภาษา อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษา
ภาษาศาสตร์สังคมท่ีสะท้อนถึงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ค าส าคัญ: ภาษาสแลง, กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 
Abstract 

This study aimed to analyze the slang terms in the lesbian, gay, bisexual, and 
transgender (LBGT) group of the Thai series, “Diary tootsies the series”. A data recording 
form was employed for the data collection which was analyzed by the qualitative 
descriptive analysis approach. The analysis was focused on 4 main components including 
the structure of language, categories, situations, and meanings of slang terms. The results 
revealed that in the case of the structure of language, word level was mostly found. The 
address terms were mostly used in the terms of categories.  Also, the categories of 
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characteristics, animals, and plant were appeared respectively. The impolite slang terms 
including address terms, exclamation, gesticulation, emotion and feeling, and sexual 
intercourse were often found among friends. This study demonstrates the evolution of 
slang terms of Thailand as a reflection of the language used in the society. There were 
the diversities of content, social value, way of life, and culture of language used, 
especially the language identity of the LBGT group. This can promote the understanding 
of linguistic identity and be the guideline to those who are interested in sociolinguistics 
which reflects the sociological and anthropological study 
Keywords: Slang terms, LBGT group 
 
บทน า 

การใช้ภาษาในการสื่อสารปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น นิยม
ที่จะรับข้อมูลและซึมซับข้อมูลการใช้ภาษาในการสื่อสารโดยผ่านสื่อเทคโนโลยี คือ ละครโทรทัศน์ หรือ
ละครซีรี่ส์ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีความต้องการรับรู้ข้อมูลที่แปลกใหม่หรือสิ่งใหม่ ๆ ในการด าเนินชีวิต 
และการสื่อสารภายในกลุ่ม สรรพัชญ์ เจียระนานนท์ (2558) กล่าวว่า ซีรี่ส์เป็นละครสมัยใหม่ซึ่งมีเป็นตอน
หรือชุด โดยมีการด าเนินเรื่องตามบทละครเป็นรายสัปดาห์จนจบเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้ผู้ชม
สามารถติดตามเรือ่งราวอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันซีรี่ส์มีเนื้อหาการแสดงที่สะท้อนสังคมหลายด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ประเพณี วัฒนธรรม และอ่ืน ๆ ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นซีรี่ส์จึงเป็นสื่อที่
สร้างความสนใจในหมู่วัยรุ่น เพราะวัยนี้ส่วนมากจะมีลักษณะการใช้ชีวิตหรือปัญหาและพฤติกรรมที่ตรง
กับเนื้อหาในซีรี่ส์ จึงท าให้ซีรี่ส์เข้ามามีบทบาทในสังคมของหมู่วัยรุ่น และน าไปสู่การลอกเลียนแบบตาม
สภาพที่เป็นอยู่ เช่น การแต่งกาย พฤติกรรม วิถีชีวิต และการใช้ภาษา 

หากพูดถึงละครโทรทัศน์หรือซีรี่ส์ในปัจจุบันนี้ ภาษาที่ใช้มีวิวัฒนาการที่แตกต่าง เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยและตามสภาพสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาเมื่อ
แนวคิดใหม่ ๆ มุมมองใหม่ ๆ เกิดขึ้น เทคโนโลยีก็มีความเจริญขึ้น สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือแม้แต่สสารที่มี
ตามธรรมชาติแต่เพ่ิงค้นพบ กลายเป็นมโนทัศน์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ และต้องการค าไว้ใช้เรียกค าจ านวนมาก 
(จรัลวิไล จรูญโรจน์, 2557) อาทิ “บายดีม๊ะ” หมายถึง สบายดีไหม, “กินไรยัง” หมายถึง กินอะไรหรือยัง, 
“เก็ตป่ะ” หมายถึง เข้าใจไหม, “สลัมบอมเบย์” หมายถึง ไม่เจริญ,สกปรก เป็นต้น จากตัวอย่างนี้จะเห็น
ได้ว่าภาษาในซีรี่ส์ โดยส่วนใหญ่มีการใช้ภาษาที่แปลกใหม่หรือปรับปรุงรูปแบบ มีลักษณะเฉพาะตัว การ
ท าให้ค าบางค าสั้นลง และภาษาเริ่มผิดเพี้ยนไปจากเดิม เนื่องจากสังคมในหมู่วัยรุ่นมีการน าค าใหม่หรือค า
สแลงจากการรับชมซีรี่ส์ไปใช้ในกลุ่มตน บางครั้งมีการสร้างค าใหม่ขึ้นมาเ พ่ือใช้สื่อสารในกลุ่ม ดูมีรสชาติ
ในการพูด เพลิดเพลิน สนุกสนาน สร้างความข าขัน และคุ้นปาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีซีรี่ส์มากมายหลาย
ประเภทที่น่าสนใจส าหรับวัยรุ่น แต่ค่านิยมของวัยรุ่นมีความแตกต่างกันไปตาม เพศ อายุ ความชอบ
ส่วนตัว และสภาพแวดล้อม อาทิ “ซีรี่ส์ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น” “ซีรี่ส์I HATE YOU I LOVE YOU” “ซีรี่ส์
SOTUS เดอะซีรี่ส์” “ซีรี่ส์LOVE SICK”“ซีรี่ส์ เดือนเกี้ยวเดือน เดอะซีรี่ส์” เป็นต้น ซึ่งเป็นซีรี่ส์ที่วัยรุ่นให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่หนึ่งในซีรี่ส์ที่มีการพบการใช้ภาษาที่ความแปลกใหม่มากที่สุด คือ “ซีรี่ส์
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” โดยมีการน าเสนอเนื้อหาที่ตรงไปตรงมา มีความสร้างสรรค์ ทันสมัย และมีความ
นิยมในวงการซีรี่ส์โดยสธนสรณ์  ยุติบรรพ์ (2553) กล่าวว่า กลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบความแปลกใหม่
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จะน าค าสแลงที่เป็นค าใหม่ที่ได้ชมจากซีรี่ส์มาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันท าให้การใช้ภาษาของวัยรุ่น
ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาในซีรี่ส์ บางครั้งอาจมีผลท าให้
สูญเสียภาษาไทยดั้งเดิมแต่เราควรตระหนักถึงการใช้ค า วลี และประโยคที่ถูกต้องและตามหลักภาษา 
ถึงแม้ว่าจะมีการรับวัฒนธรรมอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในบริบทนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
ดังที ่จรัลวิไล จรูญโรจน์ (2552 อ้างถึงใน ชนกพร อังศุวิริย, 2559) กล่าวว่า การที่เราใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อาจจะท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นได้ แม้ว่าผู้ฟังจะเข้าใจสิ่งที่เราพูดก็ตาม 

ยังมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องที่ได้ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับค าสแลงในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ และ ค าสแลงทั่วไป อาทิ สธนสรณ์  ยุติบรรพ์ (2553) ศึกษางานวิจัยเรื่อง ลักษณะ
ภาษาและความหมายของภาษาสแลงในนิตยสารวัยรุ่น จึงพบว่ามีความหมายใหม่ที่แตกต่างออกไปเกิดขึ้น 
และใช้ในปัจจุบัน เช่น ปึ้กเข้าวินเวิ่นเว่อ วิ้ง ๆ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของค าสแลงที่เกิดง่าย 
และมีความหมายใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ  อีกทั้ง รัชนี  ศิริไสยาสน์ (2551) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษา
การสร้างค าและความหมายของค าสแลงในพจนานุกรมฉบับมติชนสาร พบว่ามีวิธีการสร้างค าสแลงด้วย
ระบบหน่วยค าและระบบเสียงท าให้เกิดค าสแลงที่มีความหมายใหม่ และศิวนนท์  นิลพาณิชย์ (2559) 
ศึกษางานวิจัยเรื่อง การแปลบทพูดกะเทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ:กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง“สตรี
เหล็ก ภาค 1”และหนังสั้นรักจริงปิ๊งเก้อ“Change: รัก...ไม่เปลี่ยน” พบว่าเป็นค าที่คิดขึ้นใหม่ แต่
ความหมายเพิ่มหรือเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้น มีความสอดคล้องกันในเรื่อง
การใช้ภาษา การสร้างค าใหม่ความหมายใหม่ ๆ เกิดข้ึน และน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่มาในการท าวิจัยลักษณะภาษาใน “ซีรี่ส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” ซึ่ง
เป็นซีรี่ส์เรื่องหนึ่งที่มีผู้คนจ านวนมากให้ความสนใจหรือนิยมกันชม ซีรี่ส์เรื่องนี้เปรียบเสมือนภาพสะท้อน
เรื่องราวของมนุษย์ในสังคม มีความหมายหลากหลายในด้านเนื้อหา ค่านิยม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมการใช้
ภาษา โดยเนื้อหาในเรื่องนี้มีตัวละครที่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะน าไปสู่การใช้ค าสแลง
เฉพาะกลุ่ม ท าให้ผู้ชมหรือผู้ติดตามเรื่องนี้น า ค า วลี และรูปประโยคไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้วิจัยจึงตระหนัก
ถึงความส าคัญที่จะศึกษาค าสแลงในซีรี่ส์ เพราะจะเป็นสื่อหนึ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมการใช้ภาษาที่ทันสมัยและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้หลายกลุ่ม ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาประเภทของค า วลี และความหมาย
รวมถึงสถานการณ์การใช้ภาษาท่ีแท้จริงของค าสแลงในซีรี่ส์ เพื่อให้ทราบว่าค าสแลงใน “ซีรี่ส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์
เดอะซีรี่ส์” นั้นมีการใช้ค าและความหมายของค านั้นอย่างไร  อีกประการหนึ่ง เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้สนใจ
ศึกษาการใช้ภาษาในเฉพาะกลุ่ม และเป็นประโยชน์ให้แก่นักเขียนหรือสื่อมวลชนแขนงอ่ืน ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะภาษาสแลงในกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จาก ซีรี่ส์เรื่อง
“ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาค าสแลงใน “ซีรี่ส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” ซึ่งซีรี่ส์เรื่องนี้มีทั้งหมด 2 
ภาคภาคแรก มีทั้งหมด 12 ตอน และภาคสองมีทั้งหมด 12 ตอน เนื่องจากเรื่องนี้เป็นซีรี่ส์สมัยใหม่ มี
เนื้อหาที่น่าสนใจและแปลกใหม่ในด้านการใช้ภาษา จึงท าให้กลุ่มวัยรุ่นส่วนมากให้ความสนใจและนิยมชม
ซีรี่ส์เรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้วิจัยศึกษาค าสแลงโดยมีปัจจัยต่าง  ๆ ทั้งในแง่ของสังคมวิทยาและ
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มานุษยวิทยา โดยเครื่องมือการวิจัยที่ใช้เป็นแบบบันทึกข้อมูลลักษณะของภาษาที่ใช้ใน “ซีรี่ส์ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์
เดอะซีรี่ส์” ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 หลัก ได้แก่ ลักษณะของภาษาสแลง หมวดหมู่ สถานการณ์และ
ความหมายของค าแสลง การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 
ผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่องลักษณะภาษาสแลงในซีรี่ส์ เรื่อง “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” สรุปผลได้ 4 ตอน
ดังนี้ 

 

ตอนที ่1 ความถี่ของลักษณะภาษาสแลง 
ตารางท่ี 1 แสดงความถ่ีของลักษณะภาษาสแลง 
 

ลักษณะภาษาสแลง ความถี่ ร้อยละ 
ลักษณะภาษาสแลงระดับค า 543 62.48 
ลักษณะภาษาสแลงระดับวลี 326 37.51 
ลักษณะภาษาสแลงระดับประโยค 0 0 

รวม 869 100 
หมวดหมู่ ความถี่ ร้อยละ 

พืช 26 2.99 
สัตว์ 173 19.90 
ผลไม ้ 7 0.80 
อากัปกิริยา 250 28.76 
ค าเรียกขาน 334 38.43 
อ่ืน ๆ 79 9.09 

รวม 869 100 
สถานการณ ์ ความถี่ ร้อยละ 

ใช้เรียกตามลักษณะของบุคคล 454 52.24 
ใช้เป็นค าสบถ 215 24.74 
ใช้สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ 87 10.01 
อ่ืน ๆ 113 3.70 

รวม 869 100 
  

 จากตารางที่ 1 พบว่าลักษณะภาษาสแลงระดับค าพบมากที่สุดจ านวน 543 เท่ากับร้อยละ 62.48 
รองลงมาคือวลีจ านวน 326 เท่ากับร้อยละ 37.51 ส่วนระดับประโยคไม่พบในซีรี่ส์เรื่องนี้ 
 หมวดหมู่ที่พบมากที่สุดคือ ค าเรียกขาน จ านวน 334 เท่ากับร้อยละ 38.43 รองลงมาคือ 
อากัปกิริยา จ านวน 250 เท่ากับร้อยละ 28.76 สัตว์ จ านวน 173 เท่ากับร้อยละ 19.90 พืชจ านวน 26
เท่ากับร้อยละ 2.99 ที่พบน้อยที่สุดคือ ผลไม้ จ านวน 7 เท่ากับร้อยละ 0.80 และอ่ืน ๆ จ านวน 79 เท่ากับ
ร้อยละ 9.09 
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 สถานการณ์ที่ใช้ภาษาสแลงในซีรี่ส์เรื่องนี้ พบมากที่สุดคือ ใช้เรียกลักษณะตามบุคคล จ านวน 454 
เท่ากับร้อยละ 52.24 รองลงมาคือ ใช้เป็นค าสบถ จ านวน 215 เท่ากับร้อยละ 24.74 และที่พบน้อยที่สุดคือ 
ใช้สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์จ านวน 83 เท่ากับร้อยละ 10.01 และอ่ืน ๆ จ านวน 113 เท่ากับร้อยละ 13.00 
 
ตอนที ่2 ผลการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลง 

2.1 ลักษณะภาษาของค าสแลงระดับค า 
ผลการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลง พบว่ามีลักษณะเป็นค าโดด ๆ สั้น ๆ กะทัดรัด 

มีความหมายในตัวค านั้น ๆ ซึ่งบางค ามีทั้งพยางค์เดียวหรือสองพยางค์ข้ึนไป และท่ีพบในซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นค า
ทั่วไปไม่เป็นทางการ มีทั้ง ค านาม ค ากริยา ค าสรรพนาม และค าอุทาน ค าบางค ามีหลายความหมาย  
เป็นทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง แต่บางค าไม่มีความหมายอย่างสิ้นเชิง ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงตัวอย่างลักษณะภาษาของค าสแลงระดับค า 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
เท ทิ้ง เทกันไปแล้ว 
ยิ้ม การมีเพศสัมพันธ์ ยิ้มกี่ครั้งแล้ว 
กะเทย บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ว่าไงคะ กะเทยย 
นาง การเรียกแทนชื่อ ผู้หญิง หรือผู้ชาย นางคิดดีแล้วใช่ไหม 
อรรถรส พูดเล่น ไม่จริงจัง อรรถรสไหม 
เจ๊ พ่ีสาว สวัสดีค่ะ เจ๊ 
ตุ๊ด บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อีตุ๊ด มานี่มา 
แซ่บ ร้อนแรง สุดยอด แหมมมมนางแซ่บน่ะ 
เหี้ย ค าด่าท่ีใช้ในกลุ่มเพ่ือน อีเหี้ยยยยยยยท าไรเนี้ยะ 
เก้ง บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ หนูเป็นเก้งใช่ไหมลูก 

 
2.2 ลักษณะภาษาของค าสแลงระดับวลี 

จากการศึกลักษณะภาษาของค าสแลงระดับวลี พบว่ามีลักษณะเป็นวลีสั้น  ๆ ประกอบด้วยสอง
พยางค์หรือหลายพยางค์ขึ้นไปรวมกันเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ โดยไม่มีประธาน กริยา และกรรม และ
บางวลีในซีรี่ส์เรื่องนี้เป็นค าที่สร้างขึ้นมาโดยไม่มีความหมายแต่อย่างใดเป็นเพียงภาษาปาก เพ่ือให้มีรสชาติ
ในการพูด บางวลียังคงเป็นวลีเดิมเค้าความเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลง อาจมีบางวลีที่ เติมตัด เปลี่ยน  
ไม่เพียงแต่ภาษาไทยรวมทั้งค าท่ียืมมาหรือค าที่มาจากภาษาอ่ืนให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงตัวอย่างลักษณะภาษาของค าสแลงระดับวลี 

 
ตอนที ่3 การศึกษาหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลง 

จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ มีทั้งหมด 6 ประเภท ประกอบด้วย ค าเรียก
ขาน อากัปกิริยา สัตว์ พืช ผลไม้ และอ่ืน ๆ ซึ่ง 6 ประเภทนี้สร้างขึ้นมามีทั้งเป็นค าและวลี ส่วนใหญ่เป็น
ค าสบถ หรือค าท่ีสื่อถึงบางสิ่งบางอย่าง เพ่ือเป็นการลดระดับค าไม่สุภาพ 

 
 3.1 หมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทค าเรียกขาน 
 จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ประเภทค าเรียกขานมีลักษณะเป็นการเรียก
ตามสภาพที่เป็นของบุคคล หรือลักษณะเฉพาะตัวและเป็นการเรียกแทนชื่อ หรือการเปลี่ยนสรรพนามของ
บุคคลนั้น ๆ ให้ดูมีความแปลกใหม่ มักจะพบในส่วนแรกเริ่มของการสนทนาระหว่างกลุ่มหรือบุคคล 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงตัวอย่างหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทค าเรียกขาน 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
อีช้าง คนที่มีรูปร่างอ้วน สมน้ าหน้าอีช้าง 
ลูกช้าง แทนตัวเองเมื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ หลวงพ่อค่ะ ช่วยลูกช้างด้วยเถิด 
นาง การเรียกแทนชื่อ ผู้หญิง หรือผู้ชาย วันหลังคงไม่เจอนางแล้วละ 
เจ๊ พ่ีสาว ไม่ได้ด่าเจ๊ สักหน่อย 
กะเทย บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ฮัลโหล กะเทยควาย 
  

3.2 หมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทอากัปกิริยา 
จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ประเภทอากัปกิริยาพบว่ามีลักษณะเป็นการ

แสดงการกระท าหรืออาการ ท่าทาง โดยมีการคิดค าใหม่ขึ้นมา บางค าเป็นค าเดิมที่ใช้เป็นประจ า แต่มีการ
เปลี่ยนความหมายเพ่ือให้เข้าใจตรงกันภายในเฉพาะกลุ่ม และบางค ามีการตัดค าเพ่ือแสดงถึงอารมณ์อย่าง
ชัดเจน ดังตารางที ่5 
 
 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
อีช้าง คนที่มีรูปร่างอ้วน อีช้าง เอามานี่ 
อีดอก ค าสบถหรือค าด่าท่ีใช้ในกลุ่มเพ่ือน ผัวหาเมื่อไหร่ก็ได้อีดอก 
อีตุ๊ด บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อีตุ๊ดดด!! 
จู้จี้ จุกจิก น่าร าคาญ อย่ามาจู้จี้น่า 
อีผี ค าสบถหรือค าด่าท่ีใช้ในกลุ่มเพ่ือน โอ้ยยยอีผี 
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ตารางท่ี 5 แสดงตัวอย่างหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทอากัปกิริยา 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
ยิ้ม การมีเพศสัมพันธ์ มึงยิ้มกันยัง? 
เท ทิ้ง ผมจะเทพ่ีบ้าง 
เมาท์ พูดคุย นินทา นางเมาท์ว่าอะไร 
แดก รับประทาน แดกสิมึง 
ไฟท์ ต่อสู้ มึงต้องไฟทน์่ะ 
  
  3.3 หมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทสัตว์ 

จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ประเภทสัตว์ พบว่ามีลักษณะเป็นการ
เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งที่มีรูปร่าง ลักษณะ คล้ายกับสิ่งนั้น ทั้งที่เป็นคนหรือสิ่งต่าง  ๆ บางค าสังเกตได้จาก
กิริยาหรือรูปลักษณ์ของสัตว์ แต่บางค าเป็นค าสบถหรือค าอุทานที่น าชื่อสัตว์มาเก่ียวข้อง ดังตารางที ่6 
 
ตารางท่ี 6 แสดงตัวอย่างหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทสัตว์ 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
ช้างเผือก ผู้ชายหล่อที่พบยาก นางเคยได้ช้างเผือกจากท่ีนี่ 
นก พลาด  อด ชวด ช้า ๆ ระวังนกน่ะ 
งู อวัยวะเพศชาย งูใหญ่อ่ะแก 
ชะนี ผู้หญิง อีนังชะนี 
แรด ดัดจริต ฉันจะร่วมแรดเต็มที่ เต็มพลัง 
  

3.4 หมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทพืช 
จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ประเภทพืช พบว่ามีลักษณะเป็นค าสบถหรือ

อุทานที่หลุดปากออกมาไม่นึกคิด บางค าสร้างขึ้นมาเพ่ือสร้างความเข้าใจ บางค ามีการสลับอักษรเพ่ือลด
ระดับความไม่สุภาพและบางค าน ามาใช้เพื่อสร้างความเข้าใจภายในกลุ่ม ดังตารางที ่7 

 
ตารางท่ี 7 แสดงตัวอย่างหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทพืช 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
ดอก ค าด่าท่ีใช้ในกลุ่มเพ่ือน โอ้ยยยย อีดอก 
บัว การมีเพศสัมพันธ์ด้วยปาก เก็บปาก ไว้บัวผู้ชายซ่ะ 
เผือก ยุ่งเรื่องของคนอ่ืน อย่ามาเผือกเรื่องของกู 
ดกทง ค าสบถที่ใช้ในกลุ่มเพ่ือน ดกทง จริง 
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  3.5 หมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทผลไม้ 
 จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ประเภทผลไม้พบว่าเป็นลักษณะที่ใช้แทนค า
สบถหรือค าด่า เพ่ือลดระดับความไม่สุภาพ ซึ่งบางค าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นหรือลักษณะนั้น แต่เป็นการ
พูดเชิงเปรียบเทียบเพียงเท่านั้น การน าผลไม้มาเปรียบเทียบท าให้มีความนุ่มนวลมากขึ้น ดังตารางที ่8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงตัวอย่างหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทผลไม้ 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
ล าไย ร าคาญ โอ้ยยย!ล าไย 
ผีขนุน ค าด่าท่ีใช้ในกลุ่มเพ่ือน อีผีขนุน 

 
3.6 หมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทอ่ืน ๆ 
จากการศึกษาลักษณะภาษาของค าสแลงหมวดหมู่ประเภทอ่ืน ๆ พบว่าเป็นลักษณะค าแสลงที่

ทั่วไป มีทั้งเปรียบเทียบตามลักษณะสภาพต่าง ๆ หรือเกิดจากความรู้สึก ซึ่งมีการเลียนเสียงหรือสร้างเสียง
กลายเป็นค าขึ้นมา อาจจะมีการละค าให้สั้นลงเพ่ือให้ดูมีรสชาติหรือบางค าละค าไว้ในฐานที่เข้าใจ และค า
บางค าสร้างขึ้นมาเพ่ือให้เป็นคุณสมบัติของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังตารางที ่9 

   
ตารางท่ี 9 แสดงตัวอย่างหมวดหมู่ลักษณะภาษาของค าสแลงประเภทอ่ืน ๆ 
 

ค า ความหมาย ตัวอย่างประโยค 
แซ่บ ร้อนแรง สุดยอด อุ้วววแซ่บ 
เบเบ ธรรมดา แค่นี้ เบเบค่ะ 
ลมตด เวลาสั้น ๆ เวลาแค่ลมตด ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว 
เบอร์นี้ ขนาดนั้น ไม่ยอมอะไรเบอร์นี้ 
เชยลาก เชยมาก ๆ เชยลากกก มากมึง 
 
ตอนที ่4 ผลการศึกษาสถานการณ์ในการใช้ค าสแลง 
 เหตุการณ์หรือสภาพสังคม ความเป็นอยู่เรื่องราว วัฒนธรรม และประเพณี ที่ท าให้บุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศนั้น เลือกใช้ภาษาสแลงในการสื่อสารภายในกลุ่ม เพ่ือหลีกเลี่ยงความหมายหรือ
ค าต้องห้าม โดยในแต่ละสถานการณ์ใช้ค าบางค าที่มีความหมายเปลี่ยนไป แต่ค าบางค ายังคงเป็นเดิม ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปค าแต่อย่างใด หรือบางค าสร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือให้เหมาะกับบริบทนั้น ๆ ดังตารางที ่10 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 9 
The 9th Hatyai National and International Conference 

108 

 

ตารางท่ี 10 แสดงตัวอย่างสถานการณ์ในการใช้ค าสแลง 
 

สถานการณ ์ ตัวอย่าง 
 
 
ใช้เรียกลักษณะตามบุคคล 

อีแก่ช้ามาก 
เบื่อจริงกับมนุษย์ป้าคนนี้ 
สายหมูแบบนี้ ชอบอ่ะ 
อีช้าง จะไปไหน 
ฮัลโหล กะเทยควาย 

 
 
ค าท่ีใช้ในกลุ่มเพ่ือน 

อีเหี้ยยยยยยยยนี่ 
เหยดดดมึงบ้า 
อีดอก มึงท าอย่างงี้ท าไม 
เชี่ยยยยยยยยยยยยย 
อีผี มึงมาท าอะไรตรงนี้ 

 
สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ 

มึงยิ้มกี่ครั้งแล้ว? 
เขาจะแดกผู้หรือเปล่า 
อยากฟาดผู้ชายให้หมดเลย 
โน่น !  ไปเด้อที่อ่ืนไป 
เก็บปาก ไว้บัวผู้ชาย 

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาค าสแลงในซีรี่ส์เรื่อง“ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” จะเห็นได้ว่า ซีรี่ส์เรื่องนี้มีอิทธิพลต่อ
วัยรุ่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากสังคมสมัยปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่มีความหลากหลายทั้งบุคคล วิถีชีวิต ค่านิยม 
และวัฒนธรรมการใช้ภาษา โดยเฉพาะลักษณะภาษาของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ภาษาที่
ใช้ในซีรี่ส์เรื่องนี้ เป็นภาษาสแลงของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้น ผู้วิจัยได้อภิปรายและ
วิเคราะห์ลักษณะภาษาสแลงใน ซีรี่ส์เรื่อง “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์”ในประเดน็ต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ลักษณะของภาษาสแลงโดยทั่วไปประกอบไปด้วย ประเภท ค า วลี และประโยค ผู้วิจัยพบว่า
โครงสร้างภาษาในซีรี่ส์เรื่องนี้ ที่พบมากที่สุดคือ ประเภทค า เนื่องจากบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
น าค ามาใช้สื่อสาร โดยแต่ละค าที่ใช้เป็นค าที่มีลักษณะเฉพาะตัว การท าให้ค าบางค าสั้นลง ง่ายต่อการ
สื่อสารสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตในสังคมที่เน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ตรงตัว และการเปรียบเทียบ 
รองลงมาคือวลี บางวลีสร้างขึ้นมาเองในเฉพาะกลุ่ม เพ่ือให้ดูมีรสชาติในการพูด และสนุกปาก ดังที่ รัชนี  
ศิริไสยาสน์ (2551) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาการสร้างค าและความหมายของค าสแลงในพจนานุกรม
ฉบับมติชนสาร พบว่า มีวิธีการสร้างค าสแลงด้วยระบบหน่วยค าและระบบเสียงท าให้เกิดค าสแลงที่มี
ความหมายใหม่ในส่วนของโครงสร้างภาษาสแลงในระดับประโยค ผู้วิจัยไม่พบในเรื่องนี้ เนื่องจากภาษา
สแลงที่ใช้ในซีรี่ส์เรื่องนี้ เป็นค าสั้น ๆ กะทัดรัด เมื่อสื่อสารแล้วเข้าใจง่าย รวดเร็ว และประหยัดเวลา แทน
การพูดที่เป็นประโยคยาว 

2. หมวดหมู่ของภาษาสแลงจากการศึกษาหมวดหมู่ของภาษาสแลงในซีรี่ส์เรื่องนี้ คือพืช สัตว์ 
ผลไม้ อากัปกิริยา ค าเรียกขาน และอ่ืน ๆ ซึ่งหมวดหมู่เหล่านี้สื่อถึงลักษณะบุคคล การกระท า แสดง
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อาการและความรู้สึก โดยหมวดหมู่ที่พบมากที่สุด คือค าเรียกขาน เนื่องจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ มีการเรียกแทนชื่อจากเพศสภาพ ความใกล้ชิด สนิทสนม สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
บุคคลนั้น ๆ เมื่อสื่อสารกันแล้วเข้าใจตรงกัน รองลงมา คือ อากัปกิริยา เกิดจากแสดงการกระท าอารมณ์
และความรู้สึก โดยบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่มเพ่ือน ให้
เห็นถึงพฤติกรรมหรืออาการที่แสดงออกมา เช่น “เมาท์” หมายถึง การพูดถึง นินทา หรือ“งัด” หมายถึง 
สู้ เป็นต้น ส่วนประเภทสัตว์ พืช ผลไม้ และอ่ืน ๆ พบน้อยตามล าดับ เนื่องจากประเภทเหล่านี้ ที่พบนั้น 
ส่วนใหญ่ความหมายนั้นจะอยู่ในหมวดหมู่ค าเรียกขานและบางค าเป็นค าอุทานหรือค าสบถที่ไม่มี
ความหมายใด ๆ แต่พูดเพ่ือความสนุก มีรสชาติในการสื่อสาร 

3. สถานการณ์ จากการศึกษาสถานการณ์การใช้ค าสแลงในซีรี่ส์เรื่องนี้พบว่า มีการใช้เรียกตาม
ลักษณะของบุคคลมากท่ีสุด เนื่องจากเมื่อเวลาสื่อสาร ท าให้อีกฝ่ายเข้าใจและรู้ถึงความหมายนั้น และเป็น
การแทนชื่อตามสถานการณ์นั้น ๆ โดยปริยายรองลงมาคือ ค าที่ใช้เป็นค าสบถซึ่งเป็นค าพูดหรือค าด่า ที่
หลุดปากออกมาตามความรู้สึก เป็นการโต้เถียงในกลุ่มด้วยกันและใช้ค าสบถแทนการเรียกชื่อเพ่ือน และ
สื่อถึงการมีเพศสัมพันธ์ บุคคลที่มีความหลายหลายทางเพศ มักจะใช้ค าเพ่ือสื่อสารในกลุ่มมีทั้งความหมาย
ตรงและความหมายแฝง ตามสถานการณ์นั้น ๆ สะท้อนถึง วัย บุคคลและความคิดเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ 
เช่น ยิ้ม ในสถานการณ์นี้ ไม่ได้หมายถึง การยิ้มหรือแสดงอารมณ์ทางบวก แต่มีความหมายสื่อถึงการมี
เพศสัมพันธ์ ทั้งนี้ ลักษณะค ายังคงเป็นค าเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่ที่เปลี่ยนมีเพียงความหมาย
เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการใช้ภาษาสแลงที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะส่งผลให้การใช้ภาษามีความราบรื่น
มากขึ้นและเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจหรือความหมายที่ผิดเพ้ียนไปจากเดิม ดังที่ 
จรัลวิไล  จรูญโรจน์ (2552 อ้างถึงใน ชนกพร  อังศุวิริย, 2559) กล่าวว่า การที่เราใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ อาจจะท าให้การสื่อสารเป็นไปอย่างไม่ราบรื่นได้ แม้ว่าผู้ฟังจะเข้าใจสิ่งที่เราพูด 

ดังนั้น การที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ สร้างค าสแลงขึ้นมาใช้ในการสื่อสาร โดยผ่านสื่อ
ซีรี่ส์ เนื่องจากซีรี่ส์ในปัจจุบันเป็นกระจกสะท้อนสังคมวัยรุ่น เรื่องราวความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ทัศนคติ 
และสภาพของบุคคล ซึ่งซีรี่ส์เรื่อง “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” ที่วัยรุ่นให้ความสนใจ จากที่ใช้ในภายในกลุ่ม
น าไปสู่การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้การใช้ภาษาในวัยรุ่นมีการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง (สธนสรณ์ 
ยุติบรรพ์, 2553) อีกนัยหนึ่งการที่กลุ่มเหล่านี้สร้างค าขึ้นมานั้น ท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจลักษณะภาษาและอัต
ลักษณ์ทางภาษาของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งในปัจจุบันค าแสลงจากที่ใช้ที่ในเฉพาะ
กลุ่ม อาจมีการแพร่หลายและเป็นที่รู้จักหรือใช้ในสังคมมากขึ้น หากบุคคลที่ไม่คุ้นเคย จะไม่เข้าใจในเรื่อง
วัฒนธรรมของการใช้ภาษา รวมทั้งความหมายที่แฝงอยู่ในค านั้นด้วย ซึ่งมักจะเป็นความหมายที่ต่างไปจาก
ความหมายที่แท้จริง ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สธนสรณ์   ยุติบรรพ์ (2553) ที่พบว่า                
มีความหมายใหม่ที่แตกต่างออกไปเกิดขึ้น และใช้ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของค าสแลงที่
เกิดข้ึนง่าย และมีความหมายใหม่ ๆ เกิดข้ึนอยู่เสมอ และศิวนนท์  นิลพาณิชย์ (2559) ศึกษางานวิจัยเรื่อง 
การแปลบทพูดกะเทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ: กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง “สตรีเหล็ก ภาค 1” 
และหนังสั้นรักจริงปิ๊งเก้อ พบว่า เป็นค าที่คิดขึ้นใหม่แต่ความหมายเพ่ิมหรือเจาะจงมากขึ้น  ทั้งนี้ค าสแลง
ที่เกิดขึ้นนั้นก็ข้ึนอยู่กับยุคสมัย ในระยะสั้น ๆ สูญหายไปตามกาลเวลา 
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สรุป 
การใช้ภาษาสแลงในปัจจุบันเป็นไปตามสภาพสังคมที่ผู้คนรับข้อมูลผ่านสื่อต่าง  ๆ โดยเฉพาะใน

กลุ่มวัยรุ่นที่นิยมรับข้อมูลในซีรี่ส์ ซึ่งซี่รีส์เรื่อง “ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์เดอะซีรี่ส์” ถือว่าเป็นซีรี่ส์ที่มีการใช้ลักษณะ
ภาษาสแลงที่แปลกใหม่ โดยมีวิวัฒนาการภาษาจากกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การที่ได้
ศึกษาค าสแลงในงานวิจัยนี้ให้เห็นถึงลักษณะลักษณะของภาษาระดับค า วลี และประโยค หมวดหมู่ 
สถานการณ์ และความหมาย แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างค าสแลงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร โดยภาษาสแลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในแต่ละยุค
สมัยนั้น ๆ บางค าสูญหายไปตามกาลเวลาแต่บางค ายงคงเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ ซึ่งบุคคลที่มีความหมาย
หลากหลายทางเพศได้มีการสร้างภาษาเฉพาะกลุ่มขึ้นมาและไม่ใช่เพียงบุคคลเหล่านี้เท่านั้นที่ใช้ค าศัพท์
สแลง แต่ในปัจจุบันบุคคลทั่วไปก็น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉาะกลุ่มวัยรุ่น อย่างไรก็ตาม ควร
พิจารณาไตร่ตรองในการใช้ภาษาสแลงให้ตรงตามสถานการณ์ และธ ารงความเป็นภาษาเดิมอีกด้วย 
งานวิจัยนี้จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านอัตลักษณ์ทางภาษาและการศึกษาภาษาศาสตร์สังคมในอนาคต 
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