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ตวัอยา่ง ศพัทส์แลง ศพัทว์ยัรุน่ ที�ใชบ้อ่ย

1. 100x100
ความหมาย โปรเจกตข์อง JOOX ที�จัดศลิปินลกูทุง่รอ้ยลา้นววิมาจับคูร่อ้งเพลง
กบัศลิปิลเพลงที�ตา่งแนวกนั

2. CPTPP
ความหมาย CPTPP มชีื�อเต็มวา่ Comprehensive and Progressive
Agreement of Trans-Pacific Partnership คอื ความตกลงหุน้สว่นทาง
เศรษฐกจิภาคพื�นแปซฟิิก ปัจจบุนัมสีมาชกิ 11 ประเทศ ไดแ้ก ่ญี�ปุ่ น แคนาดา เม็ก
ซโิก เปร ูชลิ ีออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์สงิคโปร ์มาเลเซยี บรไูน และเวยีดนาม มี
เพยีง 7 ประเทศที�ใหส้ตัยาบนัเขา้รว่ม ไดแ้ก ่เม็กซโิก ญี�ปุ่ น นวิซแีลนด ์แคนาดา
ออสเตรเลยี และเวยีดนาม
ตวัอยา่งการใชง้าน ไมเ่อา #CPTPP

3. rip
ความหมาย R.I.P. ยอ่มาจาก "Rest In Peace" แปลวา่ ขอใหไ้ปสูส่คุติ
ตวัอยา่งการใชง้าน rip นอ้งชมพู่

4. ของมนัตอ้งมี
ความหมาย สิ�งของที�ตอ้งมเีพื�อเสรมิความคลู ไมไ่ดจํ้าเป็นตอ่ชวีติในลกัษณะ
ขาดไมไ่ด ้
ตวัอยา่งการใชง้าน
ก: Nintendo switch เหมาะกบัชว่งกกัตวัอยูบ่า้นมากเลย
ข: ของมนัตอ้งมแีลว้หละ่

5. ค ั�นกู
ความหมาย คั�นก ู= คูก่นั
เพราะเราคูก่นั 2gether The Series เป็น ซรียีท์ี�มาจากนยิายขวญัใจนักอา่น
“เพราะเรา…คูก่นั”

6. ใครไหวไปกอ่นเลย
ความหมาย ใหค้วามรูส้กึขั �นสดุ เชน่ อาจจะเหนื�อย เบื�อ กลวั หรอืแมก้ระทั�งความ
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น่ารัก
ตวัอยา่งการใชง้าน คนเต็ม BTS แลว้นะ ใครไหวไปกอ่นเลย

7. จกุจกุ
ความหมาย แบบวา่เต็มที�, เต็มอิ�ม
ตวัอยา่งการใชง้าน หมดโควดิ จะไปเที�ยวใหจ้กุจกุไปเลย

8. แซะ
ความหมาย แซว, หยอกลอ้
ตวัอยา่งการใชง้าน แซะพี�กอ้งเรื�องสาวคนนั�นไปแลว้

9. ดงปราคช
ความหมาย ใชเ้ป็น small talk ในการเริ�มบทสนทนากบัคนที�เราแอบชอบ
มาจากนักรอ้ง Bowkylion ที�แนะนําใหแ้ฟนคลบัคนหนึ�ง ใชคํ้านี�ในการทกัแชทไป
จบีคนที�แอบชอบ พอเขาเห็นขอ้ความ เขากจ็ะงง วา่มนัแปลวา่อะไร เราจงึใช ้
โอกาสนี�ในการทําความรูจั้ก และจบีตอ่ไป ซึ�งมคีนทําสําเร็จมาแลว้ จาก mv เพลง
ยิ�มมา - Bowkylion เจา้ตวัออกเสยีงคํานี�วา่ ดง-ปรา๊กช์
ตวัอยา่งการใชง้าน
ก: ดงปราคช
ข: คอืไรอะ่
ก: ออ๋ เรื�องมนัเป็นแบบนี� —> คราวนี�กห็าเรื�องคยุเลยจา้ จบีโลด

10. ตะ๊เอ๋
ความหมาย หาความบนัเทงิใจเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ใหก้บัชวีติในขณะที�มเีรื�องราวใน
โลกเครยีดมากมาย
ตวัอยา่งการใชง้าน หมาน่ารักจัง ตะ๊เอ๋

11. ตูป้นัสขุ
ความหมาย ตูท้ี�เตรยีมไวใ้หผู้ใ้จบญุ (ผูใ้ห)้ นําขา้วของมาใสไ่วเ้พื�อบรจิาค สว่นผู ้
รับกส็ามารถมาหยบิได ้เพื�อเป็นการบรรเทาความเดอืดรอ้น
ตวัอยา่งการใชง้าน ฉันจะไปบรจิาคไขไ่กท่ี�ตูปั้นสขุหนา้ศาลากลาง

12. ถา้มก็ีแบง่ปนั
ความหมาย เชญิชวนใหช้ว่ยกนับรจิาคขา้วของใสตู่ปั้นสขุ เพื�อรว่มแบง่ปันให ้
เพื�อนมนุษยท์ี�ตอ้งการความชว่ยเหลอืในชว่งวกิฤต ิCOVID-19
ตวัอยา่งการใชง้าน ถา้มกีแ็บง่ปันกนัไดน้ะ ขา้วสารอาหารแหง้ นํ�าดื�มสะอาด วาง
ใสไ่วใ้นตูไ้ดเ้ลย
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13. ทวัรล์ง
ความหมาย โดนรมุดา่ โดนถลม่ในโลกโซเซยีล
ตวัอยา่งการใชง้าน ชว่งนี�ใครแสดงตวัวา่เป็นสลิ�มระวงัจะโดนทวัรล์ง

14. ไทยชนะ
ความหมาย ชื�อแอปพลเิคชนัเพื�อเชก็อนิ/เชก็เอาตห์า้งรา้น
ตวัอยา่งการใชง้าน กอ่นเขา้รา้น กรณุาสแกน QR Code เพื�อเชก็อนิดว้ยนะคะ

15. ปงั
ความหมาย ดมีาก สดุยอดมาก
ตวัอยา่งการใชง้าน แกใสช่ดุนี�ตอ้งปังมากแน่ ๆ นักรอ้งคนนี�ออกซงิเกิ�ลใหม ่ปัง
มาก ตอนนี�ยอดววิเกนิสบิลา้นแลว้

16. ป้ายยา
ความหมาย ชกัชวน/ชกัจงู ใหเ้พื�อนอยากไดส้ิ�งใดสิ�งหนึ�งดว้ยการแนะนําขอ้ดี
สารพัด จนเพื�อนตอ้งซื�อตาม
ตวัอยา่งการใชง้าน โดนป้ายยาใหซ้ื�อ Nintendo Switch

17. เมาขี�ตา
ความหมาย สะลมึสะลอื ยงัไมไ่ดส้ต ิเพราะเพิ�งตื�นนอน
ตวัอยา่งการใชง้าน ตื�นเชา้มาเมาขี�ตา เผลอล็อกหอ้งแตล่มืหยบิกญุแจออกมา

18. ไมเ่อาทวติเตอรไ์ทยแลนด์
ความหมาย เป็นการแสดงความไมไ่วว้างใจที�มตีอ่ @TwitterThailand ซึ�ง
เป็นการรว่มมอืกนัระหวา่งทวติเตอรแ์ละองคก์รตา่ง ๆ รวมรัฐบาลไทย โดยทกุคน
มองวา่เป็นการรว่มมอืกนัเพื�อสอดสอ่งทางออนไลนข์องภาครัฐ เลยไดรั้บการ
ตอ้นรับอยา่งอบอุน่ดจุดงัแสดงแดดเดอืนเมษาของประเทศไทยเขา้ให ้
ตวัอยา่งการใชง้าน #ไมเ่อาทวติเตอรไ์ทยแลนด์

19. ยนืหนึ�ง
ความหมาย โดดเดน่
ตวัอยา่งการใชง้าน เรื�องเลน่เกมหน่ะ พี�ยนืหนึ�ง

20. เรยีนออนไลน์
ความหมาย การเรยีนของนักเรยีนไทยในชว่งโควดิ 19 ที�สะทอ้นภาพการผลกั
ภาระของกระทรวงไปยงัผูป้กครองที�หลายทา่นยงัไมพ่รอ้มทั �งสภาพแวดลอ้มและ
ปัจจัยดา้นการเงนิ
ตวัอยา่งการใชง้าน เปิดเรยีนออนไลนว์นัแรก 18/05/2563
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21. วา่บาป
ความหมาย แตจ่ะวา่ไปแลว้ก.็.., วา่ไป, ทําเป็นเลน่ไป
มกัใชเ้พื�อ contrast กบัประโยคกอ่นหนา้
ตวัอยา่งการใชง้าน
ก: ผูช้ายคนนั�นไมห่ลอ่เลยเนอะ
ข: (วา่บาป) แตน่างกห็ุน่ดอียูเ่ดอ้ วา่บาป

22. สม้หยดุ
ความหมาย สามารถสั�งสม้ที�กําลงักลิ�งอยูใ่หห้ยดุได ้
ตวัอยา่งการใชง้าน ฉันสั�งใหม้นัหยดุ แลว้มนักห็ยดุ

23. สดุปงั
ความหมาย ปัง สดุยอดมาก ดมีาก

24. เสรอ่
ความหมาย เชย, ลา้สมยั
ตวัอยา่งการใชง้าน ใสก่างเกงไมเ่ขา้พวก ดเูสรอ่จรงิ ๆ

25. หยบิไปแตพ่อดี
ความหมาย เอาของบรจิาคจากตูปั้นสขุไปในปรมิาณที�เหมาะสม เผื�อไวใ้หค้นอื�น
ที�ยงัเดอืดรอ้นดว้ย ไมใ่ชแ่ยง่หยบิเอาไปกนัจนหมด
ตวัอยา่งการใชง้าน หยบิไปแตพ่อดนีะจะ๊ ยงัมอีกีหลายคนที�เขาตอ้งการอาหาร
ไปประทงัชวีติ

26. อยา่หาทาํ
ความหมาย เป็นสิ�งที�ไมค่วรทํา, อยา่ทํา
ตวัอยา่งการใชง้าน รอ้นแบบนี� จะไปวิ�งเหรอ อยา่หาทํา!

27. เอฟ
ความหมาย ยนืยนัการจองสนิคา้
ยอ่มาจาก ซเีอฟ = CF = Confirm
ตวัอยา่งการใชง้าน เอฟกระเป๋าใบนี�
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