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คํานํา
ราชบั ณฑิตยสถานไดแตงตั้ งคณะกรรมการจั ดทําพจนานุกรมภาษาไทย
ปจจุบนั ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหมีอาํ นาจหนาทีใ่ นการศึกษาและ
ติดตามความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดแกภาษา เก็บคําทีเ่ กิดใหมและคําทีเ่ ปลีย่ นแปลงการใช
หรือเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากเดิม รวมทั้งเก็บคําที่ใชมานานแลวแตยังไมได
บรรจุเขาไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ แลวรวบรวมจัดพิมพ
ออกเผยแพรเพื่อทําประชาพิจารณเปนระยะๆ ทั้งนีเ้ นื่องจากภาษาไทยเปนสิ่งที่เรา
ใชสอื่ สารกันในชีวติ ประจําวัน โดยปรกติภาษายอมมีการผันแปรและเปลีย่ นแปลงไป
พรอมกับสังคมของคนในชาติ ภาษาไทยก็ผนั แปรไปตามความเปนไปของสังคมไทย
ดวย ภาษาไทยมีคําใหม สํานวนใหม วลีใหม เกิดขึ้นทุกวัน คําที่ใชอยูเปนปรกติ
ก็อาจเปลีย่ นแปลงวิธกี ารใช ขยายความหมาย หรือเปลีย่ นความหมายผิดแผกแตกตาง
ไปจากเดิม บัดนี้ คณะกรรมการจัดทําพจานุกรมภาษาไทยปจจุบนั ไดดาํ เนินการจัดทํา
พจานุกรมคําใหม เลมที่ ๓ เสร็จเรียบรอยแลว ราชบัณฑิตยสถานจึงเห็นสมควรใหจดั
พิมพพจนานุกรมคําใหมออกเผยแพรใหตอ เนือ่ งจากเลมที่ ๑ และเลมที่ ๒
ราชบัณฑิตยสถานขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทย
ปจจุบนั ที่ไดชวยกันคนควาและรวบรวมขอมูลคําใหมตา ง ๆ และบันทึกคําเหลานีไ้ ว
เปนหลั กฐานแสดงการเกิดและการเปลี่ ยนแปลงของคําที่ ใช ในสั งคม อันจะเป น
ประโยชนตอการศึกษาในเรือ่ งทีม่ าของคําในภายภาคหนา.

(ศาสตราจารย ดร.ปญญา บริสทุ ธิ)์
นายกราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน
มีนาคม ๒๕๕๔
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คําชีแ้ จงในการจัดทําพจนานุกรมคําใหม
พจนานุ กรมคําใหม เปนพจนานุกรมที่ เก็บรวบรวมคํา และสํานวนที่
เกิดขึน้ ใหม คําทีย่ ังไมไดเก็บไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ รวมทัง้ คําที่มอี ยูในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิธีใช ความหมายขยายไป หรือเปลี่ยนความหมายไป
จากเดิม และคําทีพ่ จนานุกรมเก็บไวแลวแตขาดตัวอยางการใช ซึง่ ทําใหเขาใจ
ความหมายไมชัดเจนพอ ก็ไดเพิม่ ตัวอยางใหเห็นวิธกี ารใช พจนานุกรมฉบับนี้
มีขอบเขตและการดําเนินงานดังนี้
๑. ขอบเขตของคําและสํานวนทีม่ อี ยูใ นพจนานุกรมคําใหม
๑.๑ คําทีเ่ กิดขึน้ ใหมในสังคมไทย เนือ่ งจากสังคมมีการเปลีย่ นแปลง
เกิดสิง่ ใหมๆ และมีปรากฏการณใหมเกิดขึน้ เชน
กระชับพืน้ ที่ ก. ควบคุมพืน้ ทีช่ มุ นุมใหแคบลง ๆ เชน ตํารวจสงชุดเฉพาะกิจ
เขากระชับพืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ กิดจลาจล. คมม. กระชับวงลอม
ความหมายที่ ๒. [ศูนยอาํ นวยการแกไขสถานการณฉกุ เฉิน
(ศอฉ.) ใชครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓].
กระชับวงลอม ๑. ก. โอบลอมเขาไปใหใกลขนึ้ ๆ เชน ตํารวจกระชับวงลอม
กลุม โจรคายาเสพติดขามชาติ.
๒. ก. ควบคุมพืน้ ทีช่ มุ นุมใหแคบลง ๆ เชน ตํารวจสงชุด
เฉพาะกิจเขากระชับวงลอมบริเวณทีเ่ กิดจลาจล. คมม.
กระชับพืน้ ที.่
๓. ก. ควบคุมการดําเนินงานใหอยูใ นขอบเขตจํากัด เชน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเรงกระชับ
วงลอมบริษทั มือถือใหเก็บคาโทรศัพทในอัตราเดียวกัน.
๑.๒ คําและสํานวนทีเ่ ก็บไวแลวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. ๒๕๔๒
¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ º·¹Ó.pmd

4
Black

15/6/2554, 10:06

พจนานุกรมคําใหม เลม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

๑.๒.๑ คําและสํานวนทีเ่ ก็บไวแลวในพจนานุกรมแตมี
ความหมายขยายหรือเปลีย่ นแปลงไป เชน
กระฉอก
๑. ก. อาการทีข่ องเหลวเชนน้าํ เปนตนในภาชนะกระเพือ่ ม
อยางแรงเพราะความสัน่ สะเทือน. (พจน.)
๒. ว. ทีแ่ สดงออกมามากกวาปรกติ เชน คูน เี้ ขาเพิง่ แตงงานเลย
หวานกระฉอก.
กินแบง
๑. น. เรียกสลากทีจ่ าํ หนายแกผถู อื เพือ่ รับรางวัลในการเสีย่ งโชค
โดยผูจ าํ หนายหักสวนลดเปนกําไรวา สลากกินแบง. (พจน.)
๒. ก. คอรรปั ชัน่ โดยแบงผลประโยชนใหหลายคนหรือ
หลายกลุม อยางทัว่ ถึง เชน ถึงพรรคพวกจะรูว า เขาโกง
แตเพราะเขากินแบง เลยไมมใี ครโวย.
๑.๒.๒ คําและสํานวนทีเ่ ก็บไวแลวในพจนานุกรม แตขาดตัวอยางการใช
เชน
ของเกา
๑. น. ของโบราณ, ของใชแลว; (กฎ) ทรัพยทผี่ คู า ของเกาเปน
อาชีพเสนอขาย แลกเปลีย่ น หรือจําหนายโดยประการอืน่
อยางทรัพยทใี่ ชแลว ทัง้ นีร้ วมถึงของโบราณดวย (พจน.)
เชน เขารวบรวมของเกาทีม่ คี า ของตนตระกูลไวจดั ทํา
พิพธิ ภัณฑ.
๒. น. เศษกระดาษ ของใชทชี่ าํ รุด ขวดเปลา และของอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
นําไปปรับหรือใชประโยชนใหมได เชน ของเกาพวกนีร้ วมไว
ขายใหพอ คาของเกาได.
ชีน้ วิ้
ก. ไดแตสงั่ การใหผอู นื่ ทํา ไมลงมือทําเอง (พจน.) เชน ฉันไมเห็น
เขาทําอะไร ไดแตนงั่ ชีน้ วิ้ ใหลกู นองทําใหทกุ อยาง.
ซับใน
๑. น. ผาทีเ่ ย็บทาบอยูช นั้ ในของเครือ่ งแตงกาย (พจน.) บางที
ใชวา ผาซับใน เชน เสือ้ ตัวนีใ้ ชผา เนือ้ หนา ไมตอ งมีซบั ใน
ก็ได.
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๒. ก. เย็บผาทาบเปนชัน้ ในของเครือ่ งแตงกาย เชน กระโปรง
ตัวนีช้ ว ยซับในใหดว ยนะ.
๑.๓ คําสแลง สํานวน วลี ทีม่ คี วามหมายเฉพาะ ไดแก คําหรือสํานวน
ทีม่ คี วามหมายใหม คําวัยรุน และคําภาษาปาก ซึง่ มีทมี่ าจากที่
ตาง ๆ ตลอดจนคําทีย่ มื มาจากภาษาตางประเทศ เชน
ขอบอก
ถอยคําทีใ่ ชกลาวย้าํ เพือ่ แสดงวาตองการใหผฟู ง รับรู เชน แตงตัว
อยางนีด้ ดู มี ากเลยขอบอก. อยาไปทีน่ นั่ เชียวนะขอบอก.
ครูกู
น. เว็บไซตค น หาขอมูลในอินเทอรเน็ตของบริษทั Google ซึง่
เปนเว็บไซตท คี่ นนิยมใชมากทีส่ ดุ เชน เด็กสมัยนีช้ อบหาขอมูล
จากครูก.ู (กู ตัดมาจาก Google).
ทอลกออฟเดอะทาวน
น. เรือ่ งทีโ่ จษขานกันทัว่ เมือง เชน ดาราดังทําอะไรประหลาด ๆ
ก็เปนทอลกออฟเดอะทาวน. (อ. talk of the town).
ทิงเจอรเบอรี่ ก. พูดไมจริง พูดแตงเรือ่ ง และทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเดือดรอน
วุน วายอยูเ สมอ เชน เพิง่ เขามาเปนดาราแท ๆ แตทาํ ไม
ทิงเจอรเบอรีข่ นาดนี.้ (ทิงเจอร มาจาก อ. tincture เปนยาใส
แผลสด เมือ่ ใสจะแสบมาก + เบอรี่ ตัดมาจากสะตอเบอรี)่ .
๑.๔ คําเก็บตกจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
เชน
แขนแมน
น. แขน เชน ไปทําอะไรมา แขนแมนจึงเปรอะเปอ นไปหมด.
ความเรียง น. เรือ่ งทีน่ าํ ขอความตาง ๆ มาเรียบเรียงดวยภาษาทีส่ ละสลวย
มักเปนเรือ่ งทางสารคดี เชน พระราชพิธสี บิ สองเดือนไดรบั
ยกยองวาเปนยอดแหงความเรียงรอยแกว.
น้าํ ทวมหลังเปด
ก. เวลาทีไ่ มมวี นั จะมาถึง เชน คงตองรอใหนา้ํ ทวมหลังเปด
เสียกอนเขาถึงจะกลับใจเปนคนดี.
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บานใกลเรือนเคียง
ว. เปนเพือ่ นบาน เชน เราคนบานใกลเรือนเคียงกัน มีอะไร
ก็ชว ยกันได.
๒. การเรียงลําดับคําและการเก็บคํามีวธิ ดี ังนี้
๒.๑ เรียงคําตามลําดับตัวอักษร ก–ฮ ตามหลักของพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๒ คําทีพ่ ดู ออกเสียง หรือสะกดไดหลายแบบ เก็บไวดว ยกัน เชน
คาบ, คาบขาว
ก. นําเรือ่ งหรือขาวไปเปดเผยโดยทีเ่ จาของเรือ่ งหรือเจาของขาว
ยังไมตอ งการเปดเผยหรือคนฟงไมตอ งการฟง เชน
เธอไปรูอ ะไรมาก็ไมตอ งคาบมาบอกฉัน. ไมรใู ครคาบขาว
การแตงตัง้ อธิบดีไปบอกหนังสือพิมพ เลยวุน วายกันใหญ.
เจรจาตะอวย, เจรจาตาอวย
ก. พูดจาตกลงกัน เชน เขามาลงเลงอะไรหนาบาน ไปเจรจา
ตะอวยกับเขาหนอยซิ. (ตะอวย มาจาก จ. ตาอวย วา พูดคุย).
แทงศูนย, แทงบัญชีศนู ย
ก. ยอมรับวาไมมโี อกาสไดเงินหรือของทีใ่ หยมื ไปหรือหายไป
กลับคืนอยางแนนอน เชน เงินทีใ่ หยมื คราวนีแ้ ทงศูนยไดเลย.
๒.๓ คําทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน เก็บแยกไวตามลําดับตัวอักษร
ของคํานัน้ ๆ และทีท่ า ยบทนิยามหรือหลังตัวอยางจะมีอกั ษรยอ
วา คมม. หมายถึง “ความหมายเหมือนกัน” เชน
เต็มตา
ว. อยางชัดเจน (ใชกบั การเห็น) เชน ใครวาไมมพี ยาน
ฉันนีแ่ หละเห็นเต็มตาเลย. คมม. เต็มลูกนัยนตา, เต็มสองตา.
เต็มลูกนัยนตา
ว. อยางชัดเจน (ใชกบั การเห็น) เชน ใครวาไมมพี ยาน
ฉันนีแ่ หละเห็นเต็มลูกนัยนตาเลย. คมม. เต็มสองตา, เต็มตา.
¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ º·¹Ó.pmd

7
Black

15/6/2554, 10:06

พจนานุกรมคําใหม เลม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

เต็มสองตา

ว. อยางชัดเจน (ใชกบั การเห็น) เชน เรือ่ งนีฉ้ นั เปนพยานได
เพราะเห็นเต็มสองตาเลย. คมม. เต็มลูกนัยนตา, เต็มตา.
๒.๔ คําประสม หรือคํา ๒ คําทีป่ ระกอบกัน คําแรกเปนคําเดียวกับ
แมคาํ หรือคําตัง้ และมีความหมายเกีย่ วเนือ่ งกับคําตัง้ จะเก็บเปน
ลูกคําของคําตัง้ นัน้ ๆ โดยจะเรียงตามลําดับอักษร เชน
มาดแมน
ก. มีบคุ ลิกและรูปรางหนาตาเปนผูช ายแท เชน พีช่ ายเธอ
มาดแมนจริง ๆ นะ. (แมน มาจาก อ. man).
มาดแมนแฮนดซมั่
ก. หลอและมีบคุ ลิกและรูปรางหนาตาเปนผูช ายแท เชน
ดาราคนนีต้ อ งดังแน ๆ เพราะทัง้ มาดแมนแฮนดซมั่ และนิสยั ดี.
(แมน มาจาก อ. man, แฮนดซมั่ มาจาก อ. handsome).
๒.๕ คําทีม่ รี ปู และเสียงเหมือนกัน แตมคี วามหมายแตกตางกัน หรือ
เปนคําทีม่ ที มี่ าแตกตางกัน จะแยกเปนคําตัง้ คนละคํากัน โดยใส
หมายเลขกํากับ เชน
ล็อบบี้ ๑
น. หองโถงของโรงแรมหรือสํานักงาน เชน ใหพวกเรามา
เจอกันทีล่ อ็ บบีข้ องโรงแรมเวลาหกโมงเย็น. (อ. lobby).
ล็อบบี้ ๒
ก. พูดจาหวานลอม, ชักชวน, เชน เขาล็อบบีท้ กุ คนใหเลือก
คณบดีของเราเปนอธิการบดี. พวกนีเ้ ปนนักล็อบบีต้ วั ฉกาจ.
(อ. lobby).
๓. การสะกดคํา
๓.๑ คําทีย่ มื จากภาษาตางประเทศ เขียนตามเสียงทีค่ นไทยสวนใหญ
ออก เชน
ล็อกเกอร
น. ตูเ ก็บสิง่ ของชัว่ คราวเปนชองเล็ก ๆ เรียงตอกัน แตละชอง
มีฝาปดและมีกญ
ุ แจล็อก ผูท เี่ ก็บของจะถือกุญแจไวเอง เชน
นักกีฬาเก็บเสือ้ ผาและสิง่ ของทีม่ คี า ไวในล็อกเกอร. (อ. locker).
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วายฟาย

น. สัญญาณเชือ่ มตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย เชน ทีน่ สี่ ญ
ั ญาณ
วายฟายออน ตอเหน็ตแลวหลุดทุกที. (อ. wifi).
๓.๒ คําทีย่ มื มาจากภาษาตางประเทศ ซึง่ เขียนตามหลักการทับศัพท
ของราชบัณฑิตยสถานจนเปนทีแ่ พรหลายและคนรูจ กั
โดยทัว่ ไปแลว จะเก็บไวทงั้ คําทีเ่ ขียนตามหลักการทับศัพท
และตามเสียงทีค่ นไทยสวนใหญออกเสียงคํานัน้ ๆ เชน
สวีต, สวีต้
๑. คบอยางเปนคูร กั เชน เธอตัดสินใจทิง้ แฟนเกาไปสวีต้ กับ
ดอกเตอรหนุม เสียแลว.
๒. หวานชืน่ เชน สองคนนีส้ วีตกันจนใคร ๆ อิจฉา. คมม.
สวีตหวาน.
(อ. sweet).
๔. ความหมาย
๔.๑ การนิยามคําทีม่ คี วามหมายหลายนัย โดยปรกติจะใหนยิ าม
ทีเ่ ปนความหมายเดิมไวกอ น และถาคํานัน้ เก็บไวแลวใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะเก็บ
ความหมายทีใ่ หไวในพจนานุกรมเปนความหมายในลําดับตน
โดยวงเล็บทายบทนิยามไววา “(พจน.)” สวนความหมายที่
ขยายออกไปจะใหไวเปนลําดับตอ ๆ มาโดยแยกเปนขอ ๆ เชน
กระฉูด
๑. ก. พุง ออกโดยแรง (ใชแกของเหลว) เชน น้าํ กระฉูด. (พจน.)
๒. ว. ทีแ่ สดงออกมามากกวาปรกติอยางเห็นไดชดั เชน พอเปน
แมมา ย เธอก็เปรีย้ วกระฉูดเลย.
เก็บผม
๑. ก. เอากรรไกรเล็มผมใหเสมอกัน. (พจน.)
๒. ก. รวบผมเกลาหรือขมวดไวไมใหหลุดลุย ออกมา เชน
ทหารหญิงกับพยาบาลเมือ่ แตงเครือ่ งแบบตองเก็บผม.
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๔.๒ การนิยามคําทีม่ หี นาทีท่ างไวยากรณหลายอยาง จะเรียงลําดับ
นิยามทีม่ หี นาทีท่ างไวยากรณทใี่ ชมากทีส่ ดุ ไวในลําดับแรก และ
ใสหมายเลขกํากับไวทกุ นิยาม เชน
จะเอ
๑. น. การเลนหยอกกับเด็กเล็ก ๆ โดยปดหนาหรือบังหนา
ตนเองไว เมือ่ เปดหนาเขาหาเด็กก็รอ งวา “จะเอ”.
๒. น. การเลนอยางหนึง่ ทีม่ กี ารซอนหา เมือ่ หาพบ คนทีพ่ บ
จะรองวา “จะเอ”.
๓. ก. พบกันโดยบังเอิญ เชน อุตสาหหลบหนาเจาหนีม้ าได
หลายครัง้ วันนีด้ วงไมดเี ลยมาจะเอเขาจนได.
๕. ตัวอยางการใชคํา
คําทีม่ หี ลายความหมายและมีบริบทการใชไดหลายอยาง จะยกตัวอยาง
แสดงวิธใี ชคาํ นัน้ ใหมากทีส่ ดุ เชน
ช็อต
๑. ก. ลัดวงจร (ใชกบั กระแสไฟฟา) เชน เขาพยายามหาสาเหตุ
ทีท่ าํ ใหไฟฟาช็อต.
๒. ก. มีกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย ทําใหเปนอันตรายถึง
ชีวติ ได เชน เขาเอามือเปยกไปจับสายไฟเลยถูกไฟช็อตตาย.
๓. ก. ทําราย ทําใหสลบ หรือฆาดวยกระแสไฟฟา เชน คนราย
ช็อตตัวประกันเพือ่ ใหยอมบอกทีซ่ อ นทรัพยสนิ . สองหนุม
ไปแอบช็อตปลาเลยถูกไฟช็อตตาย.
(ช็อต ตัดมาจาก อ. short-circuit).
๖. ทีม่ าของคํา
๖.๑ ภาษาซึง่ เปนทีม่ าของคําไดบอกไวทา ยคํานัน้ ๆ โดยเขียนไวใน
วงเล็บเปนอักษรยอ เชน
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เทฟลอน

น. สารทีใ่ ชเคลือบดานในกระทะหรือหมอ ทําใหอาหารไมตดิ
ภาชนะ เชน ใชกระทะเทฟลอนผัดกวยเตีย๋ วไมตอ งใสนา้ํ มัน
มากก็ได. (อ. Teflon มาจากคําวา polytetrafluorethylene
กับ หนวยคําเติมหลัง on).
บุน
น. ผูท แี่ กปญ
 หาโดยไมใชกาํ ลัง, ใชวา พวกบุน หรือ ฝายบุน เชน
เขาเปนผูบ ริหารฝายบุน ไมชอบไปใชกาํ ลังกับใคร. (จ. บุง วา
ตัวหนังสือ, ภาษาเขียน).
๖.๒ คําทีม่ หี ลายความหมาย ถาทุกความหมายมีทมี่ าจากคําเดียวกัน
จะใหทมี่ าของคําไวทบี่ รรทัดตอจากนิยามสุดทาย เชน
บอนไซ
๑. น. ตนไมทถี่ กู บังคับไมใหเจริญเติบโตตามปรกติ เชน
งานนีจ้ ะมีบอนไซทีช่ นะประกวดมาโชวดว ย.
๒. ก. บังคับไมใหเจริญเติบโตตามปรกติ (ใชกบั ไมยืนตน) เชน
ฉันสงสารตนไมทถี่ กู บอนไซ นาจะปลอยใหเติบโตไปตาม
ธรรมชาติ.
๓. ก. กีดกันไมใหพฒ
ั นาหรือเจริญกาวหนา เชน ระบบการศึกษา
ของไทยทําใหเด็กสวนใหญถกู บอนไซจนยากจะพัฒนาได.
(ญ. บอนไซ วา ตนไมทปี่ ลูกในอางหรือชาม).
๖.๓ คําทีย่ มื มาจากภาษาตางประเทศ และภาษาตางประเทศนัน้
ยืมมาจากภาษาอืน่ อีกทอดหนึง่ จะบอกทีม่ าเฉพาะภาษาที่
ภาษาไทยยืมมาโดยตรง เชน
โรคคาวาซากิ
น. โรคทีม่ อี าการไขสงู เกิดจากหลอดเลือดแดงอักเสบ
มีการเปลีย่ นแปลงของผิวหนังและเยือ่ บุผวิ และตอมน้าํ เหลือง
ทีค่ อโต เปนโรคทีเ่ กิดกับเด็กชายมากกวาเด็กหญิง พบครัง้ แรก
ในประเทศญีป่ นุ โดยนายคามิซากุ คาวาซากิ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐.
(อ. Kawasaki disease).
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๗. เครือ่ งหมายตาง ๆ
๗.๑ เครือ่ งหมายจุลภาค (,)
๗.๑.๑ใชคนั่ แมคาํ ทีต่ งั้ ไวดว ยกัน เชน
ไมไดขตี้ นี , ไมไดขเี้ ล็บ
ก. เทียบไมได, ไมมคี า เทา, เชน ฝมอื เธอนะไมไดขตี้ นี เขาหรอก.
๗.๑.๒ใชคนั่ บทนิยามของคําทีม่ หี ลายความหมายซึง่ คลาย ๆ กัน
หรือทํานองเดียวกัน เชน
ไมจมิ้ ฟนยันเรือรบ, สากกะเบือยันเรือรบ
น. เรือ่ งเล็กจนถึงเรือ่ งใหญ, สิง่ ทีไ่ มสาํ คัญจนถึงสิง่ ทีส่ าํ คัญ, เชน
งานนีเ้ ขารับผิดชอบทุกอยางตัง้ แตไมจมิ้ ฟนยันเรือรบ.
๗.๑.๓ ใชคนั่ หลังบทนิยามสุดทายกอนหนาตัวอยางทีย่ กมา
ประกอบเพือ่ แสดงวาตัวอยางทีย่ กมาประกอบนัน้
เปนตัวอยางของบทนิยามทุกบททีอ่ ยูข า งหนา เชน
ไมใชขี้ ๆ
ก. มีความสามารถ, มีคณ
ุ ภาพ, เชน ของทีเ่ ขาเอามาใหนี่
ไมใชขี้ ๆ นะ.
๗.๑.๔ใชคนั่ บทนิยามสุดทายกอนขอความทีเ่ ปนรายละเอียด
เพิม่ เติมของคําตัง้ เชน
มี
ก. มีโอกาส, เกิด, (ใชนาํ หนาคํากริยา) เชน ปากหมาอยางนี้
เดีย๋ วมีตบ. ผลประกอบการดีอยางนี้ สิน้ ปมเี ฮแนนอน.
๗.๑.๕ใชคนั่ ระหวางคําในวงเล็บทายบทนิยามบอกทีม่ า
ของคํา เชน
มาดแมนแฮนดซมั่
ก. หลอและมีบคุ ลิกและรูปรางหนาตาเปนผูช ายแท เชน
ดาราคนนีต้ อ งดังแน ๆ เพราะทัง้ มาดแมนแฮนดซมั่
และนิสยั ดี. (แมน มาจาก อ. man, แฮนดซมั่ มาจาก
อ. handsome).
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๗.๑.๖ใชคนั่ คําทีม่ คี วามหมายเหมือนกัน (คมม.) เชน
ปลาสองน้ํา น. ผูช ายทีร่ กั หรือมีความสัมพันธทางเพศไดทงั้ กับผูห ญิง และ
ผูช าย เชน เขาเปนพวกปลาสองน้าํ แตงงานมีลกู แลว แตมี
ชายหนุม เปนกิก๊ . คมม. เสือไบ, เสือใบ, ไบ, ใบ.
๗.๒ เครือ่ งหมายมหัพภาค (.) ใชเมือ่ จบการนิยาม จบตัวอยาง
หลังอักษรยอ หรือจบคํา เชน
ปลาเสน
น. ของกินเลนอยางหนึง่ เปนเสนเล็ก ๆ ยาว ๆ ทําดวยแปงผสม
เนือ้ ปลาอบแหง.
ปอดแหก
ก. ขีข้ ลาด เชน ปากก็บอกวาไมกลัว แตปอดแหกวิง่ หนีกอ น
ใครเพือ่ นเลย.
วาซาบิ
น. เครือ่ งปรุงรสอาหารญีป่ นุ ชนิดหนึง่ ไดจากลําตนวาซาบิบด
ละเอียด มีกลิน่ ฉุน รสเผ็ดขึน้ จมูก ใชผสมกับโชหยุเปนเครือ่ ง
จิม้ กินกับปลาดิบ เชน กินปลาดิบตองจิม้ โชหยุผสมวาซาบิ.
(ญ.).
ปะติโคต, เปตติโคต
น. กระโปรงชัน้ ใน มักมีลกู ไมประดับทีช่ าย. (อ. petticoat).
๘. อักษรยอทีใ่ ชในพจนานุกรมเลมนี้
๘.๑ อักษรยอในวงเล็บทายบทนิยาม บอกทีม่ าของคํา
กล.
= เกาหลี
จ.
= จีน
ญ.
= ญีป่ นุ
อ.
= อังกฤษ
คมม. = ความหมายเหมือน
พจน. = พจนานุกรม
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ก.
น.
ว.

ส.
อ.

๘.๒ อักษรยอหนาบทนิยาม บอกชนิดของคําตามหลักไวยากรณ
= กริยา
= นาม
= วิเศษณ
(หมายถึง ๑. คําทีข่ ยายคํากริยา
๒. คํากริยาทีข่ ยายคํากริยาดวยกัน)
= สรรพนาม
= อุทาน
....................................................................
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ประกอบดวยผูม นี ามตอไปนี้
๑. ศ. ดร.กาญจนา นาคสกุล

ประธานกรรมการ

๒. ศ. ดร.อุดม วโรตมสกิ ขดิตถ

กรรมการ

๓. นางสุจติ รา กลิน่ เกษร

กรรมการ

๔. รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา

กรรมการ

๕. ผศ.ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต

กรรมการ

๖. ศ. ดร.อมรา ประสิทธิร์ ฐั สินธุ

กรรมการ

๗. ดร.อนันต เหลาเลิศวรกุล

กรรมการ

๘ ผศ. ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน

กรรมการ

ผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะคราวประชุม
๙. ผูอ าํ นวยการกองศิลปกรรม หรือผูแ ทน
๑๐. ดร.ชลธิชา สุดมุข
๑๑. นางสาววรรณทนา ปตเิ ขตร
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กนกรอง

น. สวนทีต่ อ โคนของบุหรีท่ าํ ดวยใยสังเคราะหเพือ่ กรองควันบุหรี่
เชน บุหรีส่ มัยนีส้ ว นมากมีกน กรอง.
กนไมทนั รอน, กนยังไมทนั รอน
ก. ไมนาน เชน มาแปบเดียว กนไมทนั รอนก็กลับเสียแลว.
กรงขัง
น. หองขังนักโทษหรือผูท ตี่ อ งหาวากระทําสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมาย เชน
เขาแอบไปเลนการพนัน ตํารวจจึงจับเขากรงขังไปแลว.
เขาถูกจับเขากรงขังเสีย ๒ ป เพิง่ จะออกมาเมือ่ ปทแี่ ลวนีเ้ อง.
กรรมติดจรวด
น. การทําชัว่ ทีส่ ง ผลตอผูก ระทําอยางรวดเร็ว เชน สมัยนีก้ รรม
ติดจรวด ทําอะไรไวกเ็ ห็นผลในชาตินเี้ ลย ไมตอ งรอชาติหนา
หรอก. คมม. กรรมออนไลน.
กรรมออนไลน
น. การทําชัว่ ทีส่ ง ผลตอผูก ระทําอยางรวดเร็ว เชน จะเห็นวา
เดีย๋ วนีก้ รรมตามทันเร็วมาก เพราะเปนกรรมออนไลน.
คมม. กรรมติดจรวด.
กระจกขาง น. กระจกเงาของรถยนตทตี่ ดิ ไวดา นขางทัง้ ๒ ขางในระดับ
สายตา เพือ่ ใหคนขับเห็นดานขางของรถโดยไมตอ งหันไปมอง.
กระจกสองหลัง
น. กระจกเงาทีต่ ดิ ไวบริเวณกระจกหลังดานนอกใหคนขับเห็น
ดานหลังของรถเวลาถอยรถ.
กระจกหลัง ๑. น. กระจกเงาของรถยนตทตี่ ดิ ไวในตัวรถบริเวณขอบกระจก
หนาดานบนใหผขู บั มองดานหลังของรถไดโดยไมตอ งหัน
ไปมอง.
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๒. น. กระจกดานหลังของรถยนต.
กระจาย
ว. มากอยางยิง่ เชน แดนซกระจาย. ช็อปกระจาย. ฮากระจาย.
กระจายรายได ๑. ก. ทําใหคนมีรายไดทวั่ ๆ กัน เชน รัฐบาลเรงโครงการตาง ๆ
เพือ่ กระจายรายไดไปสูช นบท.
๒. ก. จับจายซือ้ ของ เชน เย็นนีไ้ ปช็อปปง กระจายรายไดกนั
ดีกวา.
กระฉอก
๑. ก. อาการทีข่ องเหลวเชนน้าํ เปนตนในภาชนะกระเพือ่ ม
อยางแรงเพราะความสัน่ สะเทือน. (พจน.)
๒. ว. ทีแ่ สดงออกมามากกวาปรกติ เชน คูน เี้ ขาเพิง่ แตงงานเลย
หวานกระฉอก.
กระฉูด
๑. ก. พุง ออกโดยแรง (ใชแกของเหลว) เชน น้าํ กระฉูด. (พจน.)
๒. ว. ทีแ่ สดงออกมามากกวาปรกติอยางเห็นไดชดั เชน พอเปน
แมมา ย เธอก็เปรีย้ วกระฉูดเลย.
กระชับพืน้ ที่ ก. ควบคุมพืน้ ทีช่ มุ นุมใหแคบลง ๆ เชน ตํารวจสงชุดเฉพาะกิจ
เขากระชับพืน้ ทีบ่ ริเวณทีเ่ กิดจลาจล. คมม. กระชับวงลอม
ความหมายที่ ๒. [ศูนยอาํ นวยการแกไขสถานการณฉกุ เฉิน
(ศอฉ.) ใชครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓].
กระชับวงลอม ๑. ก. โอบลอมเขาไปใหใกลขนึ้ ๆ เชน ตํารวจกระชับวงลอม
กลุม โจรคายาเสพติดขามชาติ.
๒. ก. ควบคุมพืน้ ทีช่ มุ นุมใหแคบลง ๆ เชน ตํารวจสง
ชุดเฉพาะกิจเขากระชับวงลอมบริเวณทีเ่ กิดจลาจล.
คมม. กระชับพืน้ ที.่
๓. ก. ควบคุมการดําเนินงานใหอยูใ นขอบเขตจํากัด เชน
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรงกระชับ
วงลอมบริษทั มือถือใหเก็บคาโทรศัพทในอัตราเดียวกัน.
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กระเชาไฟฟา น. อุปกรณสาํ หรับขนผูโ ดยสารขึน้ หรือลงจากทีส่ งู เปนตน
เปนทีน่ งั่ คลายชิงชาคลองติดไวกบั ลวดเหล็กทีเ่ คลือ่ นไปดวย
กําลังไฟฟา เชน ทีท่ อ งเทีย่ วทีอ่ ยูบ นเขาสูงมักจะมีกระเชาไฟฟา
พานักทองเทีย่ วขึน้ ไป.
กระดิกขา
๑. ก. นัง่ หรือนอนเอาขาขางหนึง่ พาดบนเขาอีกขางหนึง่ และ
กระดิกเทาขางทีพ่ าดอยูน นั้ เปนทานัง่ แสดงความสบายใจ
หรืออิม่ ใจ เชน ตอนเย็น ๆ คุณปูจ ะมาทีท่ าน้าํ นัง่ กระดิกขา
มองดูเรือทีแ่ ลนผานไปมาอยางสบายใจ.
๒. ก. นัง่ หรือนอนอยางสบายอารมณและไมทาํ การงานใด ๆ
เชน คนอืน่ เขาทํางานกันวุน วาย เธอมานัง่ กระดิกขาอยูไ ด.
กระดิกนิว้
๑. ก. หงายมือกระดิกนิว้ ชีเ้ ขาหาตัว เปนสัญญาณเรียกผูใ ดผูห นึง่
ใหเขามาหา เชน เขากระดิกนิว้ เรียกใหคนใชเขามารับคําสัง่ .
๒. ก. ใชอาํ นาจเงิน ความงามเปนตน เรียกผูต กอยูใ นอํานาจ
ใหเขามาสยบ เชน สวย ๆ อยางเธอ จะกระดิกนิว้ เรียก
หนุม ๆ กีค่ นก็ได. ลูกคารายใหญอยางเขา กระดิกนิว้ เรียก
ผูจ ดั การธนาคารมาหาเมือ่ ไรก็ได.
กระดูกคนละเบอร
๑. ก. มีขนาดรางกายไมเทากัน (ใชกบั คูต อ สู) เชน นักมวยคูน ี้
กระดูกคนละเบอร จะจับเขาคูช กกันไดอยางไร.
๒. ก. มีความรู ประสบการณ และความสามารถตางกัน เชน
เขาเปนถึงอธิบดี เธอมันแคหวั หนากองกระดูกคนละเบอร
อยางนีจ้ ะสูเ ขาไดยงั ไง. ทีมฟุตบอลของเรากับของเขา
มันกระดูกคนละเบอร เราไมมที างชนะเขาไดเลย.
(เบอรตดั มาจาก อ. number).
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กระทบกระเทียบเปรียบเปรย
ก. พูดวากระทบคนใดคนหนึง่ ขึน้ มาลอย ๆ โดยใชถอ ยคํา
เปรียบเทียบ เชน เขาไปกระทบกระเทียบเปรียบเปรย
เลขาของหัวหนาวาเปนนางเอกงิว้ เลยมีเรือ่ งผิดใจกัน.
กระทบกระแทกแดกดัน
ก. พูดกระทบอยางแรงดวยความไมพอใจ เชน โกรธฉัน
เรือ่ งอะไรก็พดู มาตรง ๆ ซิ มากระทบกระแทกแดกดันอยางนี้
ฉันไมชอบ.
กระทอก
๑. ก. กระแทกขึน้ กระแทกลง, กําแนนแลวรูดขึน้ รูดลง, ทําให
ทะลัก, เชน กระทอกเลือดกระแทกลมกระดิกดิน้ . (ขุนชาง
ขุนแผน). (พจน.)
๒. น. ครัง้ เชน มีการปรับเปลีย่ นรัฐบาลมาแลว ๓ กระทอก.
กระพุง กน, กระโพงกน
น. แกมกน เชน ฉันเปนฝทกี่ ระพุง กน นึกวาทายาแลวจะหาย
กลับตองผาออก. เดินดี ๆ ระวังหมากัดกระโพงกน.
กระสอบทราย
น. ถุงหนังหรือถุงผาใบรูปรางเหมือนหมอนขางใสทราย สําหรับ
ใหนกั มวยซอมเตะตอย เชน นักมวยซอมเตะกระสอบทราย
ทุกวัน. เธอไมยอมอยูก บั สามีเพราะไมอยากเปนกระสอบทราย
ใหเขาซอมบอย ๆ.
กระหมอมบาง
๑. ก. เปนหวัดงาย เชน เด็กคนนีก้ ระหมอมบาง อยาเอาไป
ตากน้าํ คาง.
๒. ก. หัวลาน (ใชเปนคําหยอกเยา) เชน ทีเ่ ขาใสวกิ ก็เพราะ
กระหมอมบาง.
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กริบ

ก. ดูดไี มมที ตี่ ,ิ สมบูรณแบบ, เชน ฉันไมคอ ยชอบผูช ายที่
กริบตลอดเวลา.
กลองดวงใจ น. อวัยวะเพศชาย เชน ถาผูช ายถูกเตะเขาทีก่ ลองดวงใจ
แข็งแกรงแคไหนก็มอ ยกระรอกทุกราย.
กลอนเปลา น. คําประพันธทไี่ มกาํ หนดฉันทลักษณตามแบบแผน.
(แปลมาจาก อ. blank verse).
กลอนพาไป ก. พูดไปตามสถานการณแวดลอมโดยไมทนั คิด เชน
เขาไมไดตงั้ ใจจะพูดวาหัวหนาหรอก แตกลอนพาไปมากกวา.
กลอมจนลิงหลับ, กลอมลิงหลับ
ก. พูดจนผูฟ ง เคลิบเคลิม้ และเห็นคลอยตาม เชน ถาเขา
เปนคนไปเจรจา พวกพนักงานจะถูกกลอมจนลิงหลับ.
คมม. พูดจนลิงหลับ.
กลับหลังหัน ก. หมุนตัวกลับไปทางตรงกันขามกับทางเดิม เชน ทหารเดินมา
พอสุดสนามก็กลับหลังหัน.
กลัวจนขีข้ นึ้ ขมอง, กลัวจนขีข้ นึ้ สมอง
ก. กลัวมาก เชน เจาผูร า ยเอาปนมาขูจ ะยิงถาฉันรอง
ฉันกลัวจนขีข้ นึ้ ขมองเลย. (เปรียบกับกุง ทีม่ ขี อี้ ยูใ นสวนหัว).
กโลบาย
น. อุบายหรือวิธแี ยบยลทีท่ าํ ใหสาํ เร็จ เชน แตละพรรค
ตางก็มกี โลบายทีจ่ ะใหได ส.ส.มาก ๆ.
กวนเมือง
ก. กอกวนใหเกิดความวุน วายในบานเมือง เชน พวกคลัง่
ประชาธิปไตยชอบทําเรือ่ งกวนเมืองไมไดหยุด.
กวยเตีย๋ วจับกัง
น. กวยเตีย๋ วชามใหญทมี่ เี สนมาก มีเนือ้ และผักนอย ราคาถูก.
(จับกัง จ. วา กรรมกรแบกหาม).
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กวยแนบ

ก. วิง่ หนีอยางไมคดิ ชีวติ เชน พอเห็นตํารวจ พวกทีแ่ อบเลน
การพนันก็กว ยแนบ.
กอการดี
ก. ทําสิง่ ทีก่ อ ใหเกิดผลดี เชน เขาทําตัวเปนผูก อ การดี ชวนเพือ่ น
ไปเก็บขยะชายทะเล. (เลียนคําวา กอการราย).
กองทัพมด ๑. น. กลุม คนทีข่ นของผิดกฎหมายหรือของหนีภาษี เชน
พวกกองทัพมดแถวชายแดน ขนของหนีภาษีกนั เปนวาเลน.
๒. น. คําเปรียบกลุม คนจํานวนมากทีเ่ คลือ่ นตัวไปอยางเงียบ ๆ
เรือ่ ย ๆ เชน แรงงานตางประเทศแอบเขามาอยางกับ
กองทัพมด.
กองบุญ
น. บุญทีร่ ว มกันทําอยางบริจาคเงิน บริจาคขาว เชน ทีห่ นาวัด
มีตรู บั บริจาคเพือ่ กองบุญตางๆ.
กองพะเนิน, กองพะเนินเทินทึก
น. กองใหญมาก เชน เธอขนขาวของอะไรมากองพะเนิน.
กอดเขาเจาจุก
ก. หมกมุน อยูก บั ความทุกข เชน เราตองชวยกันคิดแกปญ
 หา
ไมใชมานัง่ กอดเขาเจาจุกอยูอ ยางนี.้
กอดคอ
ก. รวมกัน, ไปดวยกัน, เชน บัณฑิตใหมกอดคอกัน
ลุยธุรกิจขายตรง.
กอสซิป, กอสสิป
ก. นินทา เชน เขากอสสิปกันใหออื้ ไปวาดาราคนนีท้ อ ง
แตไมมใี ครรับเปนพอของเด็ก. (อ. gossip).
กอเอีย๊ ะ
น. ยาจีนอยางหนึง่ แกฝห รือทีฟ่ กซ้าํ เปนขีผ้ งึ้ เหนียว ๆ
ใชทาบนแผนผาบาง ๆ ปดฝ หรือแผลมีหนอง. (จ. กอเอีย้ ะ วา
ยาขีผ้ งึ้ ).
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กอเอีย๊ ะญีป่ นุ
น. แผนพลาสเตอรยาแกปวด แกเมือ่ ย. (กอเอีย้ ะ จ. วา ยาขีผ้ งึ้ ).
กะจัว๊
น. ผูช ายทีเ่ กาะหญิงโสเภณีกนิ , ผูช ายทีเ่ กาะผูห ญิงกิน, เชน
ไอกะจัว๊ ถูกตํารวจจับเพราะทํารายผูห ญิงทีห่ าเลีย้ งมัน. (จ. กาจัว๊
วา แมลงสาบ).
กะปุก ลุก
ว. ทีก่ ลมปอม เชน เด็กอะไรตัวกลมกะปุก ลุกนารักอยางนี้.
กะโหลกหนา ๑. ก. ดือ้ ดาน เชน พวกคนเลว ๆ นีก่ ะโหลกหนา ดาเทาไร
ก็ไมรสู กึ หรอก.
๒. ก. โง เชน กะโหลกหนาอยางเขา เรียนอะไรก็ไมไดหรอก.
พูดเต็มวา กะโหลกหนาปญญานิม่ .
กะโหลกหนาปญญานิม่
ก. โง เชน กะโหลกหนาปญญานิม่ อยางเขา เรียนอะไร
ก็ไมไดหรอก. พูดยอวา กะโหลกหนา.
กับกินกับเหลา ขาวกินกับเกลือ
น. คํากลาวถึงนักเลงสุราทีม่ กั จะกินเหลากับกับแกลมจนหมด
และไมกนิ ขาว ถึงเวลาหิวจะกินขาวก็ไมมกี บั ขาวเหลือใหกนิ
ตองกินกับเกลือ.
กับแกลม
น. ของขบเคีย้ ว ของเปรีย้ ว หรืออาหารรสจัดทีก่ นิ กับเหลา.
คมม. ของแกลม.
กับระเบิด
น. อุจจาระ (มักเปนอุจจาระของสุนขั ทีถ่ า ยเรีย่ ราดไวตาม
ทางเดิน) เชน ซอยนีเ้ ต็มไปดวยกับระเบิด เวลาเดินตองคอย
ระวัง.
กาในฝูงหงส น. คําเปรียบแสดงการดูถกู เหยียดหยามคนชัน้ ต่าํ ทีม่ าอยูใ น
กลุม คนชัน้ สูง เชน พอฝากใหฉนั มาเรียนหนังสือกับเพือ่ นใน
เมืองกรุง ฉันเลยกลายเปนกาในฝูงหงส.
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กาแฟดํา
กาแฟสด
การุณยฆาต

น. กาแฟทีไ่ มใสนม ใสนา้ํ ตาลหรือไมใสกไ็ ด.
น. กาแฟทีช่ งจากเมล็ดกาแฟคัว่ ทีบ่ ดใหม ๆ ในแตละครัง้ .
น. การฆาสัตวทดลองหรือสัตวทเี่ จ็บปวยใหมชี วี ติ อยูต อ ไปดวย
วิธกี ารทีร่ วดเร็วและเจ็บปวดนอยทีส่ ดุ ดวยความสงสารเพราะ
ไมตอ งการใหทรมานกับความเจ็บปวยอีกตอไป เชน สัตวแพทย
ทําขาเทียมใหพงั ลําไยไดสาํ เร็จ จึงไมตอ งทําการุณยฆาต.
(อ. mercy killing).
น. ภาษีทเี่ ก็บในอัตราสูงเพือ่ กีดกันสินคาทีน่ าํ เขาจาก
ตางประเทศ เชน รัฐบาลตัง้ กําแพงภาษีเพือ่ กันสินคาตางประเทศ
เขามามากเกินไป.

กําแพงภาษี
กําแพงแลงเตย
กิง้ กือตกทอ
กินไข
กินจนทองแตก

น. กําแพงทีม่ ลี วดหรือสิง่ มีคมเสริมอยูข า งบนกันคนปน.
น. ผูท พี่ ลาดพลัง้ หรือทํางานไมสาํ เร็จทัง้ ๆ ทีไ่ มนา จะเปนเชนนัน้
เชน เขาไดรบั การสนับสนุนจากทุกฝาย ถายังทํางานไมสาํ เร็จ
เปนกิง้ กือตกทอก็ชว ยไมไดแลว.
ก. ไดคะแนนศูนย เชน ฉันทําขอสอบไมไดเลย สงสัยจะกินไข.

ก. กินมากเกินขนาด เชน อาหารมีมาก กินจนทองแตก
ก็ไมหมด.
กินจุบกินจิบ, กินจุบจิบ
ก. กินขนมหรือของขบเคีย้ วไมหยุดปาก เชน เราไมควร
กินจุบกินจิบไมเปนเวลาเพราะจะทําใหอว น.
กินทิง้ กินขวาง
ก. กินแลวเหลือทิง้ มาก เชน อยากินทิง้ กินขวาง ตักอาหาร
มาแตพอกิน อยาใหเหลือเสียของ.
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กินแบง

๑. น. เรียกสลากทีจ่ าํ หนายแกผถู อื เพือ่ รับรางวัลในการเสีย่ งโชค
โดยผูจ าํ หนายหักสวนลดเปนกําไรวา สลากกินแบง. (พจน.)
๒. ก. คอรรปั ชัน่ โดยแบงผลประโยชนใหหลายคนหรือหลายกลุม
อยางทัว่ ถึง เชน ถึงพรรคพวกจะรูว า เขาโกง แตเพราะ
เขากินแบง เลยไมมใี ครโวย.
กินรวบ
๑. น. สลากกินรวบ เชน เขาถูกกินรวบกินจนหมดตัว.
๒. ก. คอรรปั ชัน่ เพือ่ ผลประโยชนของตนและคนใกลชดิ เชน
เพราะเขากินรวบทุกโครงการ พวกทีไ่ มไดสว นแบงเลย
ออกมาแฉ.
กินเรียบ
๑. ก. กินจนหมดเกลีย้ ง เชน อาหารมีเทาไร เด็ก ๆ กินเรียบ
ไมมเี หลือ.
๒. ก. ไดเงินจากผูเ ลนพนันทุกคน เชน ตานีเ้ จามือปอกกินเรียบ
ทัง้ วง. ซือ้ ล็อตเตอรีม่ าตัง้ ๒๐ ใบ ถูกกินเรียบเลย.
๓. ก. ไดครอบครองทัง้ หมด เชน นายทุนมากวานซือ้ ทีด่ นิ
กินเรียบไปถึงเชิงเขาโนน.
กินหมาก
ก. เคีย้ วใบพลูทบี่ า ยปูนแดงกับหมากดิบ พิมเสน กานพลู ยาจืด
แกกลิน่ ปากเหม็น และเปนของเสพติดอยางหนึง่ .
กินหมู
ก. เอาชนะไดโดยงาย เชน วันนีแ้ ขงกับทีมบวย ทีมเราไดกนิ หมู
อีกแลว.
กิว๊ ๆ หนาไมอาย
ก. ไมรจู กั อาย (เปนคําหยอกลอเด็ก) เชน กิว๊ ๆ หนาไมอาย
มานัง่ อึกลางบานไดหรือ.
กิว๊ กาว
ก. สงเสียงเจีย๊ วจาวดวยความพึงพอใจ เชน พอเห็นหนุม ๆ
หนาตาดีกก็ วิ๊ กาวกันใหญเลยนะ.
กีเ่ พา
น. ชุดประจําชาติของผูห ญิงจีน เปนเสือ้ คอตัง้ กระดุมปายขาง
กระโปรงยาวถึงเขาหรือขอเทา ผาดานขางขึน้ มาสูง. (จ.).
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กุง รอยขา

น. กิง้ กือ เชน มีคนบอกวาแมคา บางคนเอากุง รอยขา
มาทําน้าํ ยา.
กุมารจีน
น. ชายหนุม ลูกจีนทีเ่ กิดในประเทศไทย เชน สนามนีม้ กี มุ ารจีน
มาเลนกีฬากันมาก.
กุมารทอง
น. ผีเด็กทีเ่ ชือ่ วาถูกปลุกเสกโดยวิธีไสยศาสตรเพือ่ ใหทาํ งาน
ตาง ๆ เชน มีคนเชือ่ วาเขามีกมุ ารทองไวเฝาบาน.
กุยเลย
น. หมวกกันแดดของคนจีน ทรงแหลม มีปก ใหญ. (จ. กวยเลย).
เก็บงาน
ก. ตรวจความเรียบรอยของงานและทําใหเสร็จสมบูรณ เชน
ชางสรางบานเสร็จแลว ตอนนีก้ าํ ลังเก็บงาน.
เก็บฉาก
ก. จบ, ยุต,ิ เชน พอเลือกตัง้ เรียบรอยแลว รัฐบาลเกาก็ตอ ง
เก็บฉากไป.
เก็บผม
๑. ก. เอากรรไกรเล็มผมใหเสมอกัน. (พจน.)
๒. ก. รวบผมเกลาหรือขมวดไวไมใหหลุดลุย ออกมา เชน
ทหารหญิงกับพยาบาลเมือ่ แตงเครือ่ งแบบตองเก็บผม.
เก็บใสลนิ้ ชัก ก. เก็บไวกอ น, ยังไมดาํ เนินการ, เชน ประเด็นไหนทีจ่ ะทําใหเกิด
ความขัดแยงก็เก็บใสลนิ้ ชักดีกวา. คมม. ใสลนิ้ ชัก.
เกมออนไลน น. การเลนเกมคอมพิวเตอรทเี่ ชือ่ มตอระบบอินเทอรเน็ต
อาจเลนตามลําพังหรือเลนรวมกับผูอ นื่ ได เชน เขารูจ ักเพือ่ น
ผานเกมออนไลน. (อ. game online).
เกลียดขีข้ ตี้ าม
ก. เกลียดสิง่ ใดสิง่ นัน้ มักเขามาใกลตวั เชน ฉันเกลียดยายคนนี้
แตกต็ อ งมาทํางานกับเขา เขาถึงวาเกลียดขีข้ ตี้ าม เกลียดความ
ความถึง.
เกลียดเขากระดูกดํา
ก. เกลียดทีส่ ดุ เชน คนทีไ่ มรกั ษาคําพูดนีฉ่ นั เกลียดเขา
กระดูกดําจริง ๆ.
๑๐
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เกสรหอย

น. สวนของหอยแมลงภูท ยี่ นื่ ออกมา เปนอวัยวะทีห่ อยใชเพือ่
เคลือ่ นที.่
ก. เกาและเสือ่ มสภาพเพราะเก็บไวไมไดใช เชน ของพวกนี้
เขาขายลดราคาเพราะเปนของเกาเก็บ.
ก. อยูใ นวงการมานาน จึงมีประสบการณมาก รูท างหนีทไี ลและ
ชองทางตอสู เชน นักธุรกิจที่เกาเกมขนาดนัน้ แกปญ
 หาใหบริษทั
อยูร อดไดแน. (เกม มาจาก อ. game).
น. เงินสินบนทีจ่ า ยใหเจาหนาที่ เพือ่ ใหไดรบั ประโยชนบางอยาง
เชน เจาของรานจายเกาเจีย๊ ะใหเจาหนาทีแ่ ลว ลูกคาจึงจอดรถ
ในทีห่ ามจอดหนารานได. (จ. เกาเจีย่ ะ วา สุนขั กิน).
ก. อาการแสดงวางง ทําไมถกู เปนตน เชน เจอปญหาของ
ลูกนองเขา ถึงกับเกาหัวเชียวรึ.
น. การเลนอยางหนึง่ ใหผเู ลนฟงเพลงและเดินรอบเกาอี้
ทีม่ จี าํ นวนนอยกวาจํานวนผูเ ลน พอเพลงหยุด ผูเ ลนก็แยงกัน
นัง่ เกาอี้ ผูท แี่ ยงไมไดตอ งออก แลวลดเกาอีไ้ ปเรือ่ ย ๆ คนทีน่ งั่
เกาอีต้ วั สุดทายไดจะเปนผูช นะ เชน วันปใหมเราชวนกัน
เลนเกาอีด้ นตรีกอ นจับฉลากแลกของขวัญ.
น. เกาอีท้ มี่ เี ครือ่ งนวดไฟฟา.
น. โซฟา, เกาอีท้ บี่ นุ วมเพือ่ ใหนงั่ ไดสบาย.
น. ทีน่ งั่ สําหรับประหารชีวติ นักโทษโดยใชกระแสไฟฟาแรงสูง.
น. เกาอีท้ สี่ รางอยูบ นไมทโี่ คง เมือ่ นัง่ แลวโยกไปมาได.
น. เกาอีเ้ หล็กหรือไมทวี่ างไวนอกบานหรือตามสนามสําหรับ
นัง่ เลน.
น. เครือ่ งเลนอยางหนึง่ เปนทีน่ งั่ ซึง่ หมุนไปเปนวง.
น. รองเทาพืน้ แบน เปดสน ไมมสี ายรัด. คมม. รองเทาแตะ,
อีแตะ.

เกาเก็บ
เกาเกม
เกาเจีย๊ ะ
เกาหัว
เกาอีด้ นตรี

เกาอีน้ วด
เกาอีน้ วม
เกาอีไ้ ฟฟา
เกาอีโ้ ยก
เกาอีส้ นาม
เกาอีห้ มุน
เกือกแตะ
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แกเฒาเหลาเหย
ก. แกมาก, มีอายุมาก, เชน ตอนนีย้ งั สวยยังหลอ พอแกเฒา
เหลาเหยกเ็ หีย่ วยนเหมือนกันทุกคนแหละ. คมม. เหลาเหย.
(เหลาเหย มาจาก จ. เหลา วา แกเฒา + เหยเหย วา ปู, ตา).
แกบน
๑. ก. เซนสรวงสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามทีต่ นไดบนบานไว, ใชบน ก็วา .
(พจน.)
๒. ว. ไมจริงจัง, ทําพอใหไดชอื่ วาทํา, เชน ทีฝ่ า ยคานเสนอขอเปด
อภิปรายไมไววางใจนายกนัน้ ก็ทาํ แกบนไปอยางนัน้ เอง.
แกเพราะกินขาว เฒาเพราะอยูน าน
ก. มีอายุมาก ผานประสบการณตา ง ๆ มามาก แตไมเคยนํา
ประสบการณนนั้ มาใชใหเปนประโยชนแกสงั คม เชน คุณปู
ไมใชประเภทแกเพราะกินขาว เฒาเพราะอยูน าน ทุกวันนี้
ยังคงถายทอดภูมปิ ญ
 ญาใหชาวบานอยู.
แกมกน
น. กนสวนทีเ่ นือ้ อูมออกมาเหมือนแกม เชน สาวสมัยใหม
นุง กางเกงสัน้ จนเห็นแกมกน.
แกวงปากหาเทา, แกวงปากหารองเทา, แกวงปากหาสนตีน
ก. รนหาเรือ่ งเดือดรอน, พูดแลวทําใหตนเดือดรอน, เชน
อยูด ไี มวา ดีดนั ไปแกวงปากหารองเทาเลยสะบักสะบอม
กลับมา. (เลียนสํานวน แกวงเทาหาเสีย้ น).
แกวลืมคอน น. คําเปรียบคนทีไ่ ปอยูใ นเมืองหลวงแลวลืมบานของตน เชน
เจาลูกชายคนเล็กเปนแกวลืมคอนไปเสียแลว.
แกวนั แกคนื ก. มีอายุมากขึน้ และแกตวั ลงเรือ่ ย ๆ เชน คนเราเกิดมาแลว
ก็แกวนั แกคนื และตองถึงความตายทุกคน.
แกวิชา
ก. มีความรูม ากจนไมคอ ยปรกติ เชน คนคนนีค้ งจะแกวชิ า
จึงแสดงอาการไมคอ ยปรกติ.
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แกะ

โก
โกหลังวัง

โกโนเรีย
โกป
โกปโ อ
โกล

โกหกโกไหว
โกหกพกลม
ใกลเคียง
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๑. ก. พยายามถอดตัวอักษรทีอ่ า นยาก เชน จดหมายของเขา
เขียนหวัดมาก กวาจะอานรูเ รือ่ งตองแกะอยูน าน.
๒. ก. พยายามถอดเนือ้ เพลงหรือโนตเพลง เชน เขากําลัง
แกะเนือ้ เพลงทีไ่ ดมาใหม. คอมพิวเตอรของคุณมีโปรแกรม
แกะโนตไหม ชวยแกะเพลงนีใ้ หหนอย.
น. เขา, ฉัน (สรรพนามทีใ่ ชหลังคํากริยาบางคํา) เชน ถูกใจโก.
สะใจโก.
น. หนุม เจาสําอางในสมัย พ.ศ. ๒๕๐๐ แตงกายเลียนแบบ
ดาราภาพยนตรอเมริกนั เชน นุง กางเกงขาลีบ ใสเสือ้ ตัวแคบ
ไมตดิ กระดุมเม็ดบน หวีผมตัง้ ๆ ใสนา้ํ มันเยิม้ ชอบเทีย่ วเตรและ
จีบผูห ญิง เชน เราจะจัดคอนเสิรต รําลึกความหลังยุคโกหลังวัง.
(โก ยอมาจาก จิก๊ โก).
น. กามโรคชนิดหนึง่ , หนองใน. (อ. gonorrhea).
น. กาแฟ เชน งวงนอนจัง ขอโกปส กั แกวซิ. (จ. กอป) .
น. กาแฟดํา เชน ซัดโกปโ อไป ๒ แกว เลยตาคางนอนไมหลับ.
(จ. กอปโอว).
๑. น. ประตูฟตุ บอล เชน เขานําลูกบอลเลีย้ งเดีย่ วไปไดถงึ โกล
แตเตะไมเขา.
๒. น. ผูร กั ษาประตูฟตุ บอล เชน เขาเปนโกลมอื กาว แมเปน
ลูกยาก ๆ ก็เซฟได.
(อ. goal).
ก. โกหก เชน เขาก็โกหกโกไหวหลอกคนอืน่ กินไปวัน ๆ.
ก. โกหก เชน เรือ่ งทีเ่ ขาเลาเปนเรือ่ งโกหกพกลมทัง้ นัน้
อยาไปฟงเลย.
๑. ก. ไลเลีย่ เชน สองคนนีร้ ปู รางใกลเคียงกันหนาตาก็คลายกัน
อยางกับเปนแฝด.
๑๓
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๒. ว. ทีเ่ ปนคูร กั หรือคนสนิทเปนตน เชน ทําไมมานัง่ กินขาว
คนเดียว คนใกลเคียงไปไหนเสียละจะ.
ใกลชดิ
ก. สนิทสนม, อยูใ กล, เชน เขาเปนคนใกลชดิ รัฐมนตรี มีเรือ่ ง
เดือดรอนอะไรก็บอกเขา.
ไกกา
ก. ไมจริงใจ, โกหก, หลอกลวง, เชน ฟงเขาพูดก็ดจู ริงใจดี ทําไม
เธอถึงวาเขาไกกาละ. (มาจากรายการเกมโชว “จริงใจหรือ
ไกกา”).
ไกดไ ลน
น. แนวทางทีจ่ ะดําเนินการ เชน หนังสือเลมนีใ้ หไกดไ ลน
ในการทําธุรกิจกับตางประเทศ. (อ. guideline).
ไกลสุดขอบฟา ก. ไกลมาก เชน ฉันอยากจะหนีเขาไปใหไกลสุดขอบฟา.

ÍÑ¡ÉÃ ¢
ขม

๑. ใชกําลังกดลงไมใหเผยอขึน้ ; สานลายดวยการใชเสนตอก
เปนตนทีเ่ ปนเสนสานขัดทับอยูข า งบนเสนตอก ทีเ่ ปนเสนยืน
ตรงขามกับคํา ยก คือ ใชเสนสานลอดใตเสนยืน เชน ยก ๒
ขม ๒; โดยปริยายหมายความวา แสดงกิรยิ าวาจาใหเห็นวา
เหนือกวา หรือทําใหอกี ฝายหนึง่ รูส กึ วาดอยกวา เชน แตงตัว
ขมเพือ่ น พูดขม, บังคับ เชน ขมใจ ขมอารมณ; ครอบ.
(พจน.)
๒. ก. ควบคุม, ระงับหรือทําใหสงบ, เชน เอาธรรมะเขาขม
เสียบาง จะไดไมฟงุ ซาน.
๑. ก. ใชนาํ้ หนักตัวกดลง แลวยกตัวขึน้ แลวกลับกดลงอีกซ้าํ ๆ
กัน. (พจน.)
๒. ก. ควบคุมมากขึน้ , ขมใหมากขึน้ , เชน อยางเธอเอาธรรมะ
เขาขมไมพอหรอก ตองขยมถึงจะเอาอยู.

ขยม
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ขยักขยอน
ขยันขันแข็ง
ขรัวตา
ขวัญกระเจิง
ขวัญผวา
ขวางลํา

ขวางหู
ขวิด

ขอกลาวหา
ขอแกตวั

๑. ก. ทํา ๆ หยุด ๆ ไมใหเสร็จในรวดเดียว. (พจน.)
๒. ก. ยึกยัก ไมแนนอน เชน จะตกลงอยางไรก็ใหแนนอนหนอย
อยาทําขยักขยอน เดีย๋ วจะไปเดีย๋ วจะไมไป.
ก. ทํางานอยางแข็งขัน ไมเกียจคราน เชน เด็กคนนีข้ ยันขันแข็ง
ดี.
๑. น. สามัญชนทีเ่ ปนตาของพระองคเจา.
๒. น. คําเรียกพระภิกษุทสี่ งู อายุ.
ก. ตกใจสุดขีด เชน พอเสียงระเบิดดังขึน้ กลางตลาด แมคา
ก็วงิ่ กันขวัญกระเจิง.
ก. สะดุง ตกใจเพราะคิดวาจะมีเรือ่ งรายเกิดขึน้ อีก เชน เขาไดรบั
โทรศัพทขอู ยูห ลายหน ไดยนิ เสียงโทรศัพททไี รก็ขวัญผวา.
๑. ก. ขัดผลประโยชนของผูอ นื่ เชน อยาไปขวางลําผูม อี ทิ ธิพล
เดีย๋ วจะถูกเก็บ.
๒. ก. ขัดขวางผูอ นื่ ไมใหทาํ อะไรไดสะดวกหรือสําเร็จ เชน
ไมวา เราจะเสนออะไรเขาก็ขวางลําตลอด.
ก. พูดไมถกู ใจทําใหขนุ เคือง เชน นายคนนีช้ อบพูดขวางหู.
๑. ก. กิรยิ าของหมูปา หรือสัตวทใี่ ชเขาหรือนอทําราย, เสีย่ ว, ชน.
(พจน.)
๒. ก. โตเถียงกันอยางรุนแรง เปนการเปรียบกับสัตวมเี ขา
ประเภทวัวควาย เชน ส.ส.สมัยนีข้ วิดกันทัง้ ในสภาและ
นอกสภา.
น. คํากลาวโทษผูใ ดผูห นึง่ วาไดกระทําผิดโดยยังไมมหี ลักฐาน
เชน ฉันไมไดทาํ ผิด คุณจะมาตัง้ ขอกลาวหาลอย ๆ ไมได.
น. คําแกเพือ่ ลบลางขอกลาวหา เชน เขายอมรับวาทําผิดโดย
ไมมขี อ แกตวั ใด ๆ.
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ของกินเลน

น. ของกินเพือ่ ความเพลิดเพลิน เชน เราเตรียมของกินเลน
หลายอยางไวรบั เพือ่ น ๆ.
ของเกา
๑. น. ของโบราณ, ของใชแลว; (กฎ) ทรัพยทผี่ คู า ของเกาเปน
อาชีพเสนอขาย แลกเปลีย่ น หรือจําหนายโดยประการอืน่
อยางทรัพยทใี่ ชแลว ทัง้ นี้ รวมถึงของโบราณดวย. (พจน.) เชน
เขารวบรวมของเกาทีม่ คี า ของตนตระกูลไวจดั ทําพิพธิ ภัณฑ.
๒. น. เศษกระดาษของใชทชี่ าํ รุด ขวดเปลา และของอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
นําไปปรับหรือใชประโยชนใหมได เชน ของเกาพวกนีร้ วมไว
ขายใหพอ คาของเกาได.
ของแกลม
น. ของขบเคีย้ ว ของเปรีย้ ว หรืออาหารรสจัดทีก่ นิ กับเหลา.
คมม. กับแกลม.
ของขบฉัน
น. อาหารของพระภิกษุสามเณร เชน เราควรถวายของขบฉัน
ทีม่ ปี ระโยชนแกพระภิกษุทอี่ าพาธ.
ของแข็ง
๑. น. สิง่ ทีร่ วมตัวกันแนน, สิง่ ทีม่ ใิ ชของเหลวหรือแกส; (วิทยา)
สถานะหนึง่ ของสสาร ซึง่ มีทงั้ รูปรางและปริมาตรคงตัว.
(พจน.)
๒. น. ปญหาหรืออุปสรรคทีข่ ดั ขวางไมใหทาํ การไดสาํ เร็จ เชน
เขาสืบเรือ่ งทุจริต พอไปเจอของแข็งเขาก็ตองถอย.
คมม. ตอ ความหมายที่ ๒.
ของคูบ า นคูเ มือง
น. สิง่ สําคัญทีถ่ อื วาเปนของบานเมือง เชน เราตองรักษา
พระแกวมรกตซึง่ เปนของคูบ า นคูเ มืองไวใหคงอยูต ลอดไป.
ของจริง
๑. น. สิง่ ทีเ่ ปนอยางทีต่ อ งการหรือคาดหวัง เชน ผูบ ริหารคนนี้
แหละของจริง มาอยูแ คปเ ดียวหนวยงานก็ไดรบั รางวัลดีเดน.
๒. ว. จริงอยางทีต่ อ งการหรือคาดหวัง เชน นางสาวไทยปนสี้ วย
ของจริง.
๑๖
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ของเชลย

น. ของทีม่ ผี ลู มื ทิง้ ไว เชน รมคันนีเ้ ปนของเชลย เก็บมาได
จากรถใตดิน.
น. สิง่ ทีอ่ ยูเ บือ้ งต่าํ มักถือกันวาไมควรมารวมกับของใชทวั่ ไป
เพราะจะทําใหเกิดอัปมงคล เชน ผานุง เปนของต่าํ อยาเอามา
ซักรวมกับปลอกหมอน.

ของต่าํ
ของเบือ่ ของเมา

น. สิง่ ทีก่ นิ แลวทําใหเมา เชน สุราเมรัยเปนของเบือ่ ของเมา.
ของปลอม
น. คนทีไ่ มเกงจริงหรือไมดจี ริง เชน กาลเวลาไดพสิ จู นแลววา
ผูจ ดั การคนใหมเปนของปลอม.
ของปา
น. พืชพรรณไมรวมทัง้ สวนของตนไมในปาและสิง่ ทีไ่ ดจาก
สัตวปา อยางเขาสัตว กระดูกสัตว.
ของมีคม
น. อาวุธและสิง่ ทีม่ คี วามแหลมความคมซึง่ อาจทําใหเกิด
อันตรายได เชน มีดเปนของมีคม จะพกไปไหนก็ตอ งหอให
มิดชิด อยาใหคมมีดไปถูกใครได. ผูโ ดยสารจะพกพา
ของมีคมขึน้ ไปบนเครือ่ งบินไมได.
ของรับไหว น. เงินหรือของมีคา ซึง่ เปนของขวัญทีผ่ ใู หญใหแกคบู า วสาว
ทีม่ าไหว เชน เขาเตรียมโฉนดทีด่ นิ ไวเปนของรับไหว
หลานสาว.
ของเล็กนอย น. ของทีต่ อ งการใหผรู บั รับไว อาจเปนของไมมคี า หรือมีคา มาก
ก็ได (เปนคําพูดเพือ่ ใหผรู บั รูส กึ สบายใจ) เชน กรุณารับไวเถอะ
ของเล็กนอยเทานัน้ .
ของสูง
๑. น. สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ,์ สิง่ หรือบุคคลทีเ่ ปนทีเ่ คารพนับถือ, เชน
พระเจาเปนของสูง อยาเทีย่ วเอามาพูดเลน ๆ. เธอนีเ่ ลน
ของสูงนะ กลาลอเลียนประธานกรรมการบริษทั .
๒. น. หญิงทีม่ ฐี านะและสถานภาพสูงกวาชายผูห มายปองมาก
เชน ผูห ญิงทีน่ ายหมายปองนะของสูง ไมมหี วังสําเร็จหรอก.
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ของเสีย

๑. น. อาหารทีบ่ ดู เนาแลว เชน กินของเสียเขาไประวังจะ
ทองเสีย.
๒. น. สิง่ ทีร่ า งกายไมตอ งการและขับทิง้ ไป เชน ไตมีหนาที่
ขับถายของเสียออกทางปสสาวะ.
ของหลุด, ของหลุดจํานํา
น. ของทีผ่ จู าํ นําไมมาไถคนื ทางโรงจํานําจึงนําออกมาขาย
ลดราคา เชน สรอยเสนนีเ้ ปนของหลุดจํานํา.
ขอดี
น. สวนทีด่ ,ี สวนทีใ่ หคณ
ุ ประโยชน, เชน ขอดีของคนคนนี้
คือซือ่ สัตย. ขอดีของการออกกําลังกายคือทําใหไมอว น.
ขอตกลง
น. เรือ่ งหรือประเด็นทีห่ ลายฝายยินยอมพรอมใจกัน เชน เรามี
ขอตกลงวาจะไมกา วกายเรือ่ งสวนตัวของกันและกัน.
ขอทาง
ก. ใหสญ
ั ญาณเพือ่ แสดงวาขอแซงไปกอน เชน เขาเปดไฟ
ขอทางมา เราหลบใหเขาหนอยซิ. รถพยาบาลเปดไซเรน
ขอทาง.
ขอบขัณฑสีมา
น. ดินแดนภายในพระราชอาณาเขต เชน พสกนิกรใน
ขอบขัณฑสีมาตางอยูเ ย็นเปนสุข.
ขอบจักรวาล น. เขตทีส่ มมุตวิ า เปนสวนทีส่ ดุ ของจักรวาล เชน แมเธอจะหนี
ไปไกลจนถึงขอบจักรวาล ฉันก็จะตามเธอไป.
ขอบฟา
น. สวนทีม่ องเห็นเปนแนวทีแ่ ผนฟาจดกับแผนน้าํ หรือแผนดิน
เชน แสงทองสองขึน้ มาจากขอบฟา.
ขอบอก
ถอยคําทีใ่ ชกลาวย้าํ เพือ่ แสดงวาตองการใหผฟู ง รับรู เชน
แตงตัวอยางนีด้ ดู มี ากเลยขอบอก. อยาไปทีน่ นั่ เชียวนะ ขอบอก.
ขอลูก
ก. กราบไหวสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ อใหมลี กู เชน เขาแตงงานหลายปแลว
ไมมีลกู จึงไปขอลูกจากหลวงพอโสธร.

๑๘
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ขอเสีย
ขอหวย
ขออโหสิกรรม

น. สวนทีไ่ มด,ี สวนทีเ่ ปนโทษ, เชน ขอเสียของการนอนดึก คือ
ทําใหออ นเพลีย.
ก. ขอตัวเลขจากบุคคลหรือสิง่ ทีเ่ ชือ่ วาจะใหตวั เลขไปแทงหวยได
เชน ตนโพธิน์ มี้ คี นมาขูดขอหวยเปนประจํา.

ก. นําธูปเทียนแพไปกราบผูใ หญ ขอใหยกโทษทีล่ ว งเกิน (ใชเมือ่
จะบวช) เชน หลานชายจะบวชจึงมาขออโหสิกรรม.
ขะมาย
ก. ขโมยของทีผ่ อู นื่ ขโมยมา (ใชกบั ของเล็ก ๆ นอย ๆ ไมมคี า )
เชน เราขโมยดินสอมาจากทีท่ าํ งาน ไมรใู ครขะมายตอไป
เสียแลว.
ขัดจรวด
ก. สําเร็จความใครดว ยตนเอง (ใชกบั ผูช าย).
ขันน็อต
๑. ก. หมุนน็อตตัวเมียเขากับน็อตตัวผูใ หแนนเพือ่ ใหยดึ สิง่ หนึง่
ไวกบั อีกสิง่ หนึง่ เชน ชางขันน็อตยึดรอดไวกบั เสา.
๒. ก. กระตุน , เรงใหทาํ งาน, เชน เด็กพวกนีต้ อ งคอยขันน็อต
กันเรือ่ ย ปลอยเขาก็แฉะ.
๓. ก. เรงมือ, รีบทํา, เชน เวลาเหลือนอยแลว ขันน็อตกันหนอย
จะ.
(น็อต มาจาก อ. nut).
ขาขวิด
๑. ว. อาการทีเ่ ดินสะดุดขาตัวเองเพราะอายหรือรีบรอน เรียกวา
เดินขาขวิด. (พจน.)
๒. ก. วิง่ เตนอยางหนัก เชน กวาจะไดเปนนายพลเขาก็ตอ ง
วิง่ เตนจนขาขวิด. คมม. ตีนขวิด ความหมายที่ ๒.
ขางนอกขรุขระ ขางในตะติง๊ โหนง
ก. ภายนอกดูไมดแี ตจติ ใจดีหรือเปนคนทีม่ คี ณ
ุ คา เชน ถึงเขาจะ
หนาตาไมหลอแตเปนคนดี ขางนอกขรุขระ ขางในตะติง๊ โหนง
นะจะ.
๑๙
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ขางนอกสุกใส ขางในเปนโพรง
ก. ภายนอกดูสวยงามดี แตเปนคนทีไ่ มมคี ณ
ุ คา เชน หนุม คนนี้
หนาตาหลอดีหรอก แตไมมคี วามรูอ ะไรเลย ขางนอกสุกใส
ขางในเปนโพรงดี ๆ นีเ่ อง.
ขายไมออก ก. ไมไดแตงงาน เชน ลูกบานนีท้ งั้ ลูกสาวลูกชายขายไมออก
เลยสักคน.
ขายออก
ก. ไดแตงงาน เชน สาว ๆ ทีท่ าํ งานขายออกไป ๒ คนแลว.
ขาวกลอง
น. ขาวและกับขาวทีจ่ ดั ใสกลอง สําหรับกินเวลาเดินทางหรือ
ปฏิบตั งิ านอยูน อกสถานทีเ่ ปนตน.
ขาวเกรียบ, ขาวเกรียบกุง
น. ของกินอยางหนึง่ ทําดวยแปงขาวเจานวดกับกุง บด ปน เปน
กอนยาว นึง่ ใหสกุ นํามาหัน่ เปนแผนบาง ๆ ตากใหแหง แลว
ทอดน้าํ มันใหพองกรอบ, ถาใสปลา ฟกทอง หรือสิง่ อืน่ ๆ แทนกุง
ก็เรียกชือ่ ตามนัน้ เชน ขาวเกรียบปลา. ขาวเกรียบฟกทอง.
ขาวเกรียบงา น. ของกินอยางหนึง่ ทําดวยแปงขาวเจา ผสมน้าํ ตาลปก
มะพราวหัน่ ชิน้ เล็ก ๆ และงา ละเลงบนผาทีข่ งึ บนปากกระทะ
น้าํ เดือด แลวผึง่ ใหแหง นํามาปง ไฟใหกรอบ.
ขาวเกรียบวาว
น. ของกินอยางหนึง่ ทําดวยแปงขาวเหนียว นวดกับน้าํ ตาล
ละเลงบนผาทีข่ งึ บนปากกระทะน้าํ เดือด แลวผึง่ ใหแหง
นํามาปง ไฟใหขยายตัวและกรอบ.
ขาวแก
ก. สีขาวทีม่ อม, สีขาวทีห่ มนเพราะสกปรก, เชน เสือ้ นักเรียน
ตัวนีส้ ขี าวแกแลว ตองแชนา้ํ ยาฟอกขาวนาน ๆ หนอย.
ขาวขาหมู
น. อาหารอยางหนึง่ ใชขาหมูยา งไฟแลวตมอยางพะโลใหเปอ ย
กินกับขาวสวย มีผกั กาดดอง และผักคะนาลวกเปนเครือ่ งเคียง.
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ขาวคัว่

๑. น. ขาวสารคัว่ ใหหอมและเหลืองกรอบ ใชโรยหนาขนมเหนียว.
๒. น. ขาวสารหรือขาวตากคัว่ ใหหอมและเหลืองกรอบ ตําให
ละเอียดใชเปนเครือ่ งปรุงลาบ ตับหวาน เปนตน.
น. ขาวสําคัญทีเ่ พิง่ เกิดและรายงานในทันที เชน พอเกิดสึนามิ
สถานีโทรทัศนกต็ ดั รายการเขาขาวดวนทันที.
ว. ทีไ่ มมสี อี นื่ นอกจากสีขาวและสีดาํ เฉดตาง ๆ เชน สมัยกอน
มีแตภาพยนตรขาวดํา.
น. ขาวตมกินกับกับขาวตาง ๆ เชน ผักกาดดอง เตาหูย ี้ ผัดผัก
ตาง ๆ ไขเค็ม ปลาเค็ม. คมม. ขาวตมกุย .
น. ขาวตมกินกับกับขาวตาง ๆ เชน ผักกาดดอง เตาหูย ี้
ผัดผักตาง ๆ ไขเค็ม ปลาเค็ม. คมม. ขาวตมกับ. (กุย มาจาก
จ. กุย วา ผี, คนเลว).

ขาวดวน
ขาวดํา
ขาวตมกับ
ขาวตมกุย
ขาวตมเครือ่ ง

น. ขาวตมทีป่ รุงเสร็จ เรียกชือ่ ตามเนือ้ สัตวทใี่ สประกอบ เชน
ใสเนือ้ ปลาเรียกขาวตมปลา ใสเนือ้ หมูเรียกขาวตมหมู
ใสเนือ้ ไกเรียกขาวตมไก ใสเนือ้ กุง เรียกขาวตมกุง เปนตน.
ขาวตอกดอกไม

ขาวตังหนาตัง้

น. ขาวตอกและดอกไมอยางมะลิ กลีบกุหลาบเปนตน ใชเปน
เครือ่ งบูชาครูหรือโปรยตอนรับแขกบานแขกเมือง เชน เขานํา
ขาวตอกดอกไมมาบูชาครู.
น. ของกินอยางหนึง่ มีขา วตังทีท่ อดใหกรอบ กินกับหนาตัง้
ทีท่ าํ ดวยเนือ้ หมูสบั ตมกับกะทิ หัวหอมสับ ปรุงรสดวยน้าํ มะขาม
น้าํ ปลา น้าํ ตาล.
ก. สีขาวนวล ๆ ขาวออกเหลืองนอย ๆ เชน กระดาษถนอม
สายตามีสขี าวนวล.

ขาวนวล
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ขาวปลอด
ขาวปลอย
ขาวปงปอง

ขาวแฝ
ขาวโพดคลุก

ก. ขาวตลอดไมมสี อี นื่ ปน (ใชกบั ขนของสัตวบางชนิด เชน แมว
สุนขั มา) เชน แมวขาวปลอด. มาขาวปลอด.
น. ขาวไมจริงทีอ่ อกมาหยัง่ เสียงคนทัว่ ไป เชน รมต.คลังยืนยัน
วาขาวรัฐจะขึน้ ภาษีมูลคาเพิม่ เปนเพียงขาวปลอย.
น. ขาวทีน่ าํ เสนอโดยใหสองฝายแสดงความคิดเห็น โตกลับไป
กลับมาโดยผูเ สนอขาวไมสนใจตรวจสอบขอเท็จจริง เชน
สือ่ มวลชนทีด่ ตี อ งเสนอขาวทีต่ รวจสอบแลววาจริง ไมทาํ
ขาวปงปองแบบมักงาย. (ปงปอง มาจาก อ. ping pong).
น. กาแฟ (เปนคําพูดเลน) เชน บาย ๆ งวง ไดขา วแฝสกั ถวยก็ด.ี

น ของกินอยางหนึง่ ใชขา วโพดตมฝานเอาแตเนือ้ คลุกกับ
มะพราวทึนทึกขูด น้าํ ตาลทรายและเกลือเล็กนอย .
ขาวมันไก
น. ขาวทีห่ งุ แบบไมเช็ดน้าํ ดวยน้าํ ตมไก กินกับเนือ้ ไกตม
มีนา้ํ จิม้ ทําดวยน้าํ เตาเจีย้ ว ขิง และพริก .
ขาวเมาคลุก น. ของกินอยางหนึง่ ใชขา วเมาพรมน้าํ เกลือใหนมุ คลุกกับ
มะพราวทึนทึกขูด น้าํ ตาลทราย กินกับกลวยไขสกุ .
ขาวยอย
น. ขาวสัน้ ๆ ขาวเล็กๆ ขาวเบ็ดเตล็ดทีม่ กั ไมสาํ คัญนัก เชน
ขาวยอยเรือ่ งตํารวจจับรถทีฝ่ า ไฟแดงเกิดเปนขาวใหญขนึ้ มา
เมือ่ พบวารถคันนัน้ ซุกระเบิดไว.
ขาวเรียงเม็ด ก. หายอึดอัดหลังกินอาหารอิม่ เชน กินขาวอิม่ ใหม ๆ
อยาเพิง่ นอน รอใหขา วเรียงเม็ดกอน.
ขาวลวง
น. ขาวทีไ่ มจริง ออกมาใหคนเขาใจผิด มักทําเพือ่ ผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจหรือการเมือง.
ขาวลา
น. ขาวทีไ่ ดรบั มาหลังสุด เชน ผูส อื่ ขาวจากพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ
รายงานขาวลาวา ผูร า ยทีจ่ บั เด็กเปนตัวประกันถูกตํารวจ
รวบตัวไดแลว.
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ขาวลิง

น. ของทีจ่ าํ เปนตองกินเพือ่ ประทังความหิวในทีท่ หี่ าของกิน
ไดยาก เชน รถมาเสียกลางทางเกือบจะตองกินขาวลิงเสียแลว
แตโชคดีมคี นมาชวย.
น. เพลงสรรเสริญพระบารมี เชน พอเพลงขาววอดังขึน้ ทุกคน
ก็ยนื ตรงแสดงความเคารพ. (มาจากคําขึน้ ตนเพลงสรรเสริญ
พระบารมีวา “ขา วรพุทธเจา”).
น. อาหารอยางหนึง่ ใชหมูแดง ไขตม หมูกรอบ กุนเชียง
วางบนขาวสวย ราดน้าํ ปรุงขน ๆ มีสแี ดง รสหวานเค็ม.
น. ขาวและกับขาวทีจ่ ดั เปนหอสําหรับกินเวลาเดินทางหรือ
ปฏิบตั งิ านอยูน อกสถานทีเ่ ปนตน.

ขาววอ
ขาวหมูแดง
ขาวหอ
ขาวหอใบบัว

น. อาหารอยางหนึง่ ใชขา วสวยผัดพอใหเขากันกับเครือ่ งปรุง
ตาง ๆ มีหมู กุนเชียง ไขเค็ม เกาลัด ลูกเกด ปรุงรสดวยซีอวิ๊ ขาว
หอใบบัว แลวนึง่ ใหสกุ .
ขาวหาเปอรเซ็นต
น. ขาวสารทีม่ ขี า วหักปนอยูร อ ยละ ๕ .
ขาศึกบุก
ก. ปวดอุจจาระมากจนเกือบกลัน้ ไมอยู เชน ไมคยุ ดวยแลว
ขอไปเขาหองน้าํ กอนเพราะขาศึกบุก.
ขีโ้ กงมะโรงมะเส็ง
ก. ขีโ้ กง (ใชกบั เด็ก) เชน ถาขีโ้ กงมะโรงมะเส็งอยางนี้
วันหลังจะไมพามาเทีย่ วอีก.
ขีจ้ ุ
น. ขีป้ ด (ใชพดู ลอเลนกัน) เชน เธออยามาขีจ้ นุ ะ. (คําภาษา
ถิน่ เหนือ).
ขีฉ้ อ
น. ขีโ้ กง, หากินดวยการหลอกลวงผูอ นื่ , เชน คนขีฉ้ อ เธออยาไป
คบดวย.
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ขีฉ้ อ ตอแหล

๒๔

ก. ตลบตะแลงจนเปนนิสยั เชน เขาขีฉ้ อ ตอแหลขนาดนี้
เธอไปเชือ่ เขาไดอยางไร.
ขีดเสนใต, ขีดเสนใต ๓ เสน
ก. เนนใหเห็นวาสําคัญอยางยิง่ เชน เรือ่ งทีเ่ ลามานีต้ อ งขีดเสนใต
๓ เสนเลย.
ขีต้ ะไคร
น. ตะไครนา้ํ เชน บอน้าํ นีม้ ขี ตี้ ะไครขนึ้ จนน้าํ เปนสีเขียว.
ขีต้ นี
น. ฝุน และสิง่ สกปรกทีต่ ดิ ทีเ่ ทา เชน เด็กๆ ย่าํ ขึน้ มาบนบาน
ขีต้ นี เปนเทือกเลย.
ขีต้ ู
๑. ก. ทึกทักเอาของของผูอ นื่ วาเปนของตน เชน ยายนีข่ ตี้ ู
เอาปากกาของเราไปเปนของตัวเฉยเลย.
๒. ก. มีนสิ ยั ชอบเอาของของผูอ นื่ มาเปนของตน เชน แมคนนีข้ ตี้ ู
ชอบเอาของคนอืน่ ไปเปนของตัวเสียเรือ่ ย.
ขีม้ อื
น. ความสกปรกเนือ่ งจากถูกมือจับ เชน ขนมปน เม็ดเล็ก ๆ
อยางนีค้ งมีขมี้ อื แยะเลย.
ขีเ้ มา
๑. ก. เมาเหลาเปนประจํา เชน เธอกินเหลาบอยๆ อยางนี้
เดีย๋ วก็กลายเปนคนขีเ้ มาหรอก.
๒. น. วิธปี รุงอาหารชนิดหนึง่ มีกระเทียม พริก ใบกะเพรา
พริกไทยออน เปนเครือ่ งปรุงหลัก เชน กวยเตีย๋ วขีเ้ มา.
หอยลายขีเ้ มา. สปาเก็ตตีข้ เี้ มา. คมม. ผัดขีเ้ มา.
ขีเ้ มาหยําเป ก. เมาเหลามากจนครองสติไมอยูเ สมอ เชน เมือ่ ผัวกลายเปน
คนขีเ้ มาหยําเป เธอจึงไมยอมอยูด ว ย.
ขีโ้ ม
ก. ชอบพูดโออวด เชน เด็กคนนีข้ โี้ ม ชอบอวดวาทํานัน่ ไดนไี่ ด
ทัง้ ๆ ทีท่ าํ อะไรไมไดสกั อยาง.
ขีเ้ ลือ่ ย
๑. น. เศษผงทีไ่ ดจากการเลือ่ ยไม เชน แตกอ นเขาหมกน้าํ แข็ง
ไวในกองขีเ้ ลือ่ ย เพือ่ ใหนา้ํ แข็งละลายชา.
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ขีห้ งึ
ขึน้ จมูก

ขึน้ แทน
ขึน้ นก
ขึน้ แปน
ขึน้ มึงขึน้ กู
ขึน้ โรงขึน้ ศาล
ขึน้ สมอง

ขึน้ หนา
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๒. น. ความโง เชน ในหัวเธอมีแตขเี้ ลือ่ ย สอนเทาไรไมรจู กั จํา.
ก. หึงมาก, หึงเปนนิสยั , เชน ภรรยาเขาขีห้ งึ มาก เขาจึงตอง
ระวังตัวไมตดิ ตอกับผูห ญิงคนไหนเลย.
๑. ว. ซึง่ มีลมออกทางจมูกมากกวาปรกติ เชน เวลาเปนหวัดมัก
จะพูดเสียงขึน้ จมูก.
๒. ก. แผซานขึน้ ทางจมูก เชน เวลากินวาซาบิจะรูส กึ เผ็ด ฉุน
ขึน้ จมูก.
ก. เลือ่ นขึน้ ดํารงตําแหนง, ไดรบั การยกยองใหดาํ รงตําแหนง,
เชน เพือ่ นสนิทของฉันขึน้ แทนนักธุรกิจหญิงดีเดนของไทย.
คาดวาจีนจะขึน้ แทนเบอรหนึง่ ตลาดรถยนตปห นา.
ก. งางเครือ่ งสับแกปปนเตรียมยิง เชน เขาขึน้ นกแลวจึง
เหนีย่ วไกยิงออกไป.
ก. ยืนบนแทนเพือ่ รับรางวัล เชน นักกีฬาทีเ่ ขาแขงขันก็หวังวา
จะไดขนึ้ แปนทุกคน.
ก. เปลีย่ นคําพูดมาใชคาํ หยาบเพราะโกรธเปนตน เชน
อยามาขึน้ มึงขึน้ กูกบั ฉันนะ. คมม. ขึน้ อายขึน้ อี.
ก. มีเรือ่ งราวถึงเปนคดีความ เชน ไมมใี ครอยากขึน้ โรงขึน้ ศาล
หรอก.
๑. ก. แมนยํา เชน ฉันบอกอะไรก็จาํ ขึน้ สมองไวบา งซิยะ.
๒. ก. หมกมุน หลงใหล และโยงเขาหาเรือ่ งทีห่ มกมุน อยูต ลอด
เวลา เชน ลุงของฉันหวยขึน้ สมอง เห็นอะไรก็ตเี ปนหวย
ไปหมด. ทุกคนตางประหลาดใจวาคนเซ็กสขนึ้ สมอง
อยางเขา พอบวชแลวกลับไมยอมสึก.
๑. ก. นําหนาไป เชน รถเขาขึน้ หนาเราไปแลว เราตองรีบ
ตามใหทนั .
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๒. ก. กาวหนาไปกอน เชน เขาขึน้ หนาเปนอธิบดีไปตัง้ นานแลว
ฉันยังเปนเจาหนาทีต่ อ กตอยอยูเ ลย.
ก. พาหญิงหรือชายทีไ่ มใชสามีภรรยาของตนไปรวมหลับนอน
ดวย เชน เขาถูกกลาวหาวาขึน้ หองกับเด็ก ม.ตน.
ก. เปลีย่ นคําพูดมาใชคาํ หยาบเพราะโกรธเปนตน เชน
พูดกันดี ๆ ก็ได ทําไมตองขึน้ อายขึน้ อีดว ย. คมม. ขึน้ มึงขึน้ กู.
ก. ยกมาตัง้ แตตน ตระกูล เชน เขาทํารายประเทศชาติขนาดนี้
ตองขุดโคตรมาดา.
ก. แสวงหาความร่าํ รวยในแดนไกล เชน คนไทยนิยมไปขุดทอง
ทีส่ หรัฐอเมริกา.

ขึน้ หอง
ขึน้ อายขึน้ อี
ขุดโคตร
ขุดทอง
ขุดรากถอนโคน
เข็ดขีอ้ อ นขีแ้ ก

ก. กําจัดใหหมดสิน้ ไป, กําจัดใหสนิ้ ซาก, เชน ถาจะกําจัดพวก
โกงกินกลุม นี้ เราตองทําแบบขุดรากถอนโคนเลยทีเดียว.
๑. ก. กลัวมากจนหลาบจําและไมกลาทําเชนนัน้ อีก เชน
ถูกลงโทษคราวนีเ้ ขาคงเข็ดขีอ้ อ นขีแ้ กไปเลย.
๒. ก. ขยาดไมอยากพบเห็นอีกเพราะเคยรูฤ ทธิม์ าแลว เชน
ฉันเข็ดขีอ้ อ นขีแ้ กจะไมไปเทีย่ วกับคณะนีอ้ กี แลว.
น. อุปกรณแบบหนึง่ สําหรับถักดายหรือไหมพรมใหเปนลูกไม
ทําดวยโลหะหรือพลาสติก เปนดามยาวประมาณ ๖ นิว้
ปลายงอเปนเงีย่ งเล็ก ๆ. คมม. เข็มควัก. (อ. crochet).
น. อุปกรณแบบหนึง่ สําหรับถักดายหรือไหมพรมเปนลูกไม
ทําดวยโลหะ เปนดามยาวประมาณ ๖ นิว้ ปลายงอเปนเงีย่ ง
เล็ก ๆ. คมม. เข็มโครเชต.

เข็มโครเชต
เข็มควัก
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เข็มยังไมทนั กระดิก
ก. ไมนาน เชน กลับมาบานแปบเดียว เข็มยังไมทนั กระดิกเลย
ออกไปอีกแลว.
เขาซอง
๑. ก. เขาประจําทีเ่ พือ่ เตรียมออกวิง่ เชน เจาหนาทีพ่ ามาแขง
เขาซองเพือ่ เตรียมตัวแขง. นักกีฬาเขาซองเตรียมออกวิง่ แลว.
๒. ก. เดินหนาหรือถอยหลังรถยนตเขาในชองเฉพาะตัวเพือ่ จอด
เชน เขาเปนมือใหมหดั ขับ เขาซองยังไมคอ ยเกง.
เขาเปา
ก. ไดผลตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไว เชน ยอดจําหนายชวงนี้
เขาเปา ทุกคนจึงไดรบั โบนัสสองเทา.
เขาแผน
ก. เปนไปตามแผนซึง่ กําหนดไว เชน ถาคนรายติดตอเรียกคาไถ
เขามาก็เขาแผนของตํารวจ.
เขาหนาไมตดิ ก. ไมสามารถเผชิญหนาได, ไมกลาเผชิญหนา, เชน เจานาย
กําลังโมโห ใคร ๆ ก็เขาหนาไมตดิ .
เขียนเสือ
ก. เขียนอักษรจีนคําวา “เสือ” บริเวณทีเ่ ปนคางทูม เพราะ
เชือ่ กันวาสามารถรักษาโรคคางทูมได.
เขีย้ ว
๑. ก. เครงครัด, ไมยอมผอนปรน, เชน อาจารยคนนีเ้ ขีย้ ว
ถาวิทยานิพนธไมเนีย้ บก็ไมยอมใหผา นงาย ๆ หรอก.
๒. ก. ไมยอมเสียเปรียบแมแตนดิ เดียว, มีชนั้ เชิง, รูท นั คน, เชน
เขาเขีย้ วขนาดนัน้ จะถูกโกงไดอยางไร.
เขียวสอง
น. พลอยชนิดหนึง่ มีทงั้ สีเขียวคล้าํ และสีเขียวออน ๆ.
แข็งกระดาง ๑. ก. ไมออ นหวาน เชน เขาโกรธอะไรจึงมาพูดจาแข็งกระดาง
ไมนา ฟงเลย.
๒. ก. ไมออ นนอม เชน เด็กคนนีก้ ริ ยิ าแข็งกระดาง ไมรจู กั เด็ก
รูจ กั ผูใ หญ.
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แข็งขืน

ก. ไมยอมตาม เชน เด็กคนนีด้ อื้ จริง ๆ บอกใหไหวผใู หญก็
แข็งขืนไมยอมทําตาม. สัง่ อะไรก็ใหทาํ ตาม อยามาแข็งขืน
กับฉัน.
แขงทอง
ก. มีฝม อื ดีในการเลนฟุตบอลทําใหมคี า ตัวสูง เชน เขาเปนนักเตะ
แขงทอง สโมสรตาง ๆ แยงกันซือ้ ตัว.
แขงพายุ
ก. ขับรถเร็วมากเหมือนกับแขงกับพายุ เชน เขารีบจะไปใหทนั
เครือ่ งบิน จึงใหคนขับรถขับเร็วอยางกับแขงพายุ.
แขนขา
น. ผูช วยทํางาน ผูท ชี่ ว ยแบงเบาภาระงานใหผเู ปนนาย เชน
เราไมมแี ขนขา จะทํางานใหญกล็ าํ บาก.
แขนคอก
ก. มีแขนโกงผิดรูป เชน เด็กคนนีแ้ ขนคอกมาแตเกิด.
แขนแมน
น. แขน เชน ไปทําอะไรมา แขนแมนจึงเปรอะเปอ นไปหมด.
แขวนอยูบ นเสนดาย
ก. อยูร ะหวางความเปนกับความตาย เชน เขามีอาชีพ
กูก บั ระเบิด ชีวติ เขาจึงแขวนอยูบ นเสนดาย.
โขกหมากรุก ก. เลนหมากรุก เชน พอมีเวลาวางลุงก็นงั่ โขกหมากรุก
กับเพือ่ น.
ไข
๑. น. ตัวสืบพันธุป ระกอบดวยเซลลสบื พันธุเ พศเมีย อาหาร
และสิง่ หอหุม ซึง่ อาจจะเปนไขขาว วุน เยือ่ ถุงไขหรือเปลือก
สวนมากมีรปู รางกลม จะมีตวั ออนภายในหรือไมมกี ไ็ ด.
(พจน.)
๒. น. ลูกอัณฑะ เชน เขาถูกดีดไขบงั คับใหบอกทีซ่ อ นเงิน.
๓. น. คะแนนศูนย เชน สอบคราวนีส้ งสัยจะกินไข.
๔. ก. ทําใหผหู ญิงทองแลวมักไมรบั ผิดชอบ เชน เขาเปน
คนเจาชูม าก เทีย่ วไดไปไขไวทโี่ นนทีน่ .ี่ คมม. หยอดไข.
ไขจะละเม็ด น. ไขเตาทะเลทุกชนิด.
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ไขปาง
ไขวเขว

น. มาลาเรียลงตับและมามทําใหตบั และมามแข็ง.
๑. ก. สับกัน; โดยปริยายหมายความวา เอาของไปจํานํา. (พจน.)
๒. ก. เหลวไหล ไมอยูใ นรองในรอย, ควบคุมใจตนเองไมไดจน
หลงคิดผิดทําผิดเปนตน, เชน ตอนวัยรุน เขาคบเพือ่ นไมดี
เลยไขวเขวไปพักใหญ. สาวประเภทสองคนนีส้ วยมาก
จนผูช ายแท ๆ อยางผมยังไขวเขว.

ÍÑ¡ÉÃ ¤
คน

๑. น. มนุษย. (พจน.)
๒. น. คําใชประกอบคํานามหรือคํากริยาแสดงวาเปนผูท ี่
เกีย่ วของกับสิง่ อาการ สภาพ หรือมีลกั ษณะหรือเปนอยางนัน้
เชน คนขาว. คนทีว.ี คนเบือ้ งหลัง. คนสวน. คนสงของ.
คนขับรถ. คนเลีย้ งเด็ก. คนรับใช. คนงอย. คนพิการ. คนโกง.
คนขายชาติ น. ผูม พี ฤติกรรมเปนปฏิปก ษกบั ชาติของตน และชวยเหลือ
ชาติอนื่ ใหทาํ ลายชาติ โดยนําความลับหรือขอมูลเกีย่ วกับ
ความมัน่ คงของชาติไปใหเพือ่ หวังผลประโยชนเฉพาะตน เชน
การทีเ่ ขานําความลับของชาติไปบอกประเทศทีเ่ ปนคูแ ขง ถือวา
เปนพฤติกรรมของคนขายชาต.ิ
คนในเครือ่ งแบบ
น. ทหารหรือตํารวจ เชน เขาวากันวาผับนีม้ คี นในเครือ่ งแบบ
เปนหุน ใหญ.
คนภาคค่าํ
น. ผูท ที่ าํ งานตอนกลางคืน เชน เขามารวมงานตอนเย็น
ไมไดหรอก เพราะเขาเปนคนภาคค่าํ ไปแลว. (มาจากเพลง
ดอกนีออนบานค่าํ ).

๒๙
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ครอสสติต๊ ช

น. วิธกี ารปกไขว มักปกบนผาทีท่ อเปนชองสีเ่ หลีย่ มเล็ก ๆ เชน
ภาพบนผนังนัน้ เปนผาทีป่ ก ครอสสติต๊ ช. (อ. cross-stitch).
ครางฮือเปนนกถึดทือ, ครางเปนนกถึดทือ
ก. รองครางดวยความเสียใจ ไมสบาย เปนตน เชน ตอนทีฉ่ นั
ไปเยีย่ มทีโ่ รงพยาบาล เห็นเขานอนครางฮือเปนนกถึดทือ
ทีเดียว.
ครูกู
น. เว็บไซตค น หาขอมูลในอินเทอรเน็ตของบริษทั Google
ซึง่ เปนเว็บไซตท คี่ นนิยมใชมากทีส่ ดุ เชน เด็กสมัยนีช้ อบ
หาขอมูลจากครูก.ู (กู ตัดมาจาก อ. Google).
คลอก, คลอก ๆ
ก. พูดคลองแตเชือ่ ถือไมได เชน นายคนนีค้ ลอก พูดอะไร
อยาไปเชือ่ .
คลิป ๑
น. ลวดหรือวัสดุอนื่ ทีข่ ดเปนวงรี ๒ ชัน้ หรือเปนรูปอืน่ ใชสาํ หรับ
เหน็บกระดาษหลายแผนรวมเขาดวยกัน. (อ. clip).
คลิป ๒
๑. น. ภาพเคลือ่ นไหวจากภาพยนตรหรือละครเปนตนทีต่ ดั เปน
ชวงสัน้ ๆ สําหรับดูทางคอมพิวเตอรเปนตน เชน ชวยเอาหนัง
เรือ่ งนีไ้ ปทําคลิปใหหนอย เอาเฉพาะตอนทีพ่ ระเอก
ชวยชีวติ นางเอกนะ. พูดเต็มวา คลิปวิดโี อ.
๒. น. ภาพเคลือ่ นไหวสัน้ ๆ ทีบ่ นั ทึกไว อาจมีเสียงดวย เชน
เขาเปนชางภาพคนเดียวทีถ่ า ยคลิปเฮลิคอ็ ปเตอรตกไวได.
(อ. clip).
คลิปวิดโี อ น. ภาพเคลือ่ นไหวจากภาพยนตรหรือละครเปนตนทีต่ ดั เปน
ชวงสัน้ ๆ สําหรับดูผา นคอมพิวเตอรเปนตน เชน ชวยเอาหนัง
เรือ่ งนีไ้ ปทําคลิปวิดโี อใหหนอย เอาเฉพาะตอนทีพ่ ระเอก
ชวยชีวติ นางเอกนะ. พูดสัน้ ๆ วา คลิป. (อ. video clip).
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คลีน

๑. ก. สะอาด, ทําความสะอาด, เชน แมบา นมาขอคลีนหอง.
๒. ก. สะอาดสะอาน (ใชกบั ชายหนุม ) เชน เด็กหนุม คนนีค้ ลีน
ตัง้ แตหวั จดเทา.
๓. ก. ไมมมี ลทิน เชน นายกหนุม คนนีค้ ลีนมาก ไมเคยมีประวัติ
ดางพรอย.
(อ. clean).

ความรูร อบตัว
ความรูร อบโตะ
ความเรียง
คอจีน
คอพับคอออน

น. ความรูเ กีย่ วกับสิง่ ตาง ๆ ทีค่ นทัว่ ไปควรจะรู เชน เด็กทีเ่ กง
ดานวิชาการสมัยนีไ้ มคอ ยจะมีความรูร อบตัวเอาเสียเลย.
น. ความรูท ไี่ ดจากการแอบดูคาํ ตอบของคนทีอ่ ยูข า ง ๆ เชน
คราวนีผ้ มทําขอสอบไดเอง ไมไดอาศัยความรูร อบโตะเลยนะ.
น. เรือ่ งทีน่ าํ ขอความตาง ๆ มาเรียบเรียงดวยภาษาทีส่ ละสลวย
มักเปนเรือ่ งทางสารคดี เชน พระราชพิธสี บิ สองเดือนไดรบั
ยกยองวาเปนยอดแหงความเรียงรอยแกว.
น. คอเสือ้ ทีม่ ขี อบตัง้ แนบไปกับลําคอ.
ก. อาการทีค่ อเอียงไปมาเพราะเมา งวง หรือเหนือ่ ย เปนตน เชน
เขานัง่ คอพับคอออนอยูต รงโนน เธอชวยพาเขากลับบาน
ดวยนะ.
น. วิธกี ารปกหุม ริมหรือปกฉลุแบบหนึง่ เย็บตามลวดลาย แลว
ตัดเนือ้ ผาตรงริมลายใหชดิ ขอบ เชน ผาปูโตะทําคัตเวิร้ ก ทีข่ อบ
และทีล่ วดลายตรงมุม. (อ. cut-work).
น. ผูช ายซึง่ รูก นั โดยทัว่ ไปวาเปนคนเจาชูม าก เชน เขาเปน
คัสโนวาตัวพอเลย. (อ. casanova).

คัตเวิร้ ก
คัสโนวา
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คัสโนวี่

น. ผูห ญิงซึง่ รูก นั โดยทัว่ ไปวาเปนคนเจาชูม าก เชน ถาดารา
ชายคนนัน้ เปนคัสโนวา ดาราหญิงคนนีก้ เ็ ปนคัสโนวี.่ (เลียน
คําวา คัสโนวา).
น. ตีนหมู มีเอ็นเหนียว มักตมพะโล. (จ.).
ก. เปนนักฟุตบอลอาชีพ เชน นักบอลไทยเกง ๆ มักจะไปคาแขง
ในตางประเทศ.

คากิ
คาแขง
คาบ, คาบขาว

คําประพันธ
คิกโคมัน
คิดสะระตะ
คิวทอง ๑
คิวทอง ๒
คืนสูเ หยา

๓๒
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ก. นําเรือ่ งหรือขาวไปเปดเผยโดยทีเ่ จาของเรือ่ งหรือเจาของขาว
ยังไมตอ งการเปดเผย หรือคนฟงไมตอ งการฟง เชน เธอไปรูอ ะไร
มาก็ไมตอ งคาบมาบอกฉัน. ไมรใู ครคาบขาวการแตงตัง้
อธิบดีไปบอกหนังสือพิมพ เลยวุน วายกันใหญ.
น. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ โดยมีฉนั ทลักษณ เชน คําประพันธ
ไทยทุกประเภทมีสมั ผัสเปนขอบังคับ. คมม. บทรอยกรอง.
น. ซีอวิ๊ ญีป่ นุ มีรสเค็ม. (ญ.). (มาจากยีห่ อ ซีอวิ๊ ญีป่ นุ ).
ก. คิดคํานวณผลไดผลเสียทุกแงทกุ มุม, คิดอยางละเอียด
รอบคอบ, เชน ฉันคิดสะระตะแลว เห็นวาถาไปรวมลงทุนกับ
เขา คงจะไมไดกาํ ไรแน ๆ.
น. ผูท มี่ ฝี ม อื ดีในการเลนบิลเลียดหรือสะนุกเกอร เชน เขาเปน
นักสะนุกเกอรควิ ทอง. คิวทองวัฒนา ภูโ อบออม ทําใหกฬี า
สะนุกเกอรเปนทีน่ ยิ ม. (คิว มาจาก อ. cue).
น. คิวการแสดงแนน (ใชกับดารา นักรอง) เชน เขาเปนดารา
คิวทอง นัดลําบากมาก. (คิว มาจาก อ. queue).
น. งานทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ใหศษิ ยเกามารวมสังสรรคในสถานศึกษา
สวนใหญจะจัดตอนกลางคืน เชน วันคืนสูเ หยาปนเี้ ธอจะไป
หรือเปลา. ปนโี้ รงเรียนครบรอบ ๕๐ ป จึงจัดงานคืนสูเ หยา
อยางยิง่ ใหญ.
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คุณเธอ
คุยโอ
คูบ า นคูเ มือง

ส. เขา (ผูห ญิง) เชน วีรกรรมของคุณเธอเยอะเหลือเกิน
เลยถูกสงไปอยูโ รงเรียนประจํา.
ก. พูดโออวดเพือ่ ขมผูอ นื่ หรือเพือ่ ใหเห็นวาตนสําคัญ เชน
เขาชอบคุยโอวา ไปเทีย่ วเมืองนอกบอย ๆ.

ว. ซึง่ เปนสิง่ สําคัญของประเทศ เชน พระแกวมรกตเปนพระ
คูบ า นคูเ มืองของเรา. ชางเปนสัตวคบู า นคูเ มืองของไทย.
เคราะหซ้ํากรรมซัดวิบตั เิ ปน
ก. ไดรบั เคราะหกรรมซ้าํ แลวซ้าํ อีก เชน เขาบอกวาปนชี้ งกับ
ปเกิดของเขา จึงเคราะหซา้ํ กรรมซัดวิบตั เิ ปนอยางทีเ่ ห็น
นีแ่ หละ. (มาจาก นิราศภูเขาทองของสุนทรภู) .
เครือ่ งขยายเสียง
น. อุปกรณทที่ าํ ใหเสียงดังและกระจายเสียงออกไปทัว่ บริเวณ
เชน เขามีเครือ่ งขยายเสียงทําใหเสียงประกาศดังไปทัว่ บริเวณ.
เครือ่ งดองของเมา
น. สิง่ ทีด่ มื่ กินแลวทําใหเมา เชน สุราเมรัยเปนเครือ่ งดอง
ของเมา.
เครือ่ งดืม่ น้าํ ดํา
ก. น้าํ อัดลมประเภทหนึง่ มีสดี าํ เชน พอน้าํ ตาลมีราคาสูงขึน้
เครือ่ งดืม่ น้าํ ดําก็ขอขึน้ ราคาตามกันเปนแถว. คมม. น้าํ โคลา.
เคีย้ ว
๑. ก. เอาชนะไดโดยงายและขาดลอย เชน เขาบอกวาวันนีจ้ ะ
เคีย้ วทีมเราใหแหลก เพราะเราเปนหมูสนาม.
๒. ก. มีความสัมพันธทางเพศกับผูท ตี่ นตองการ เชน เขาชอบ
เคีย้ วเด็ก.
แคนตาแมน ก. เจ็บใจไมหาย, แคนไมลมื , เชน เขาถูกเพือ่ นรักโกงจนหมดตัว
แคนตาแมนไมหาย.
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โคด
ใคร ๆ

น. รหัส เชน เขาเปดเซฟไมไดเพราะลืมโคดทีต่ งั้ ไว. (อ. code).
น. คนทัว่ ไป เชน พอฉันทําพลาด ใคร ๆ ก็พากันรุมวา.
คมม. ใครตอใคร.
น. คนทัว่ ไป เชน พอฉันทําพลาด ใครตอใครก็พากันรุมวา.
คมม. ใคร ๆ.

ใครตอใคร

ÍÑ¡ÉÃ §
งกตาแปะ
งงเตก
เงินติดกระเปา

ก. งกมาก เชน เขารีบตักอาหารมาเต็มโตะเพราะกลัวอาหาร
จะหมด งกตาแปะจริง ๆ.
ก. มึนจนทําอะไรไมถกู เชน ขอมูลพวกนีส้ บั สนมากจนฉัน
งงเตกเลย.

๑. น. เงินสําหรับใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากคาใชจา ยอืน่ ๆ เชน
ฉันลาคุณยายไปเรียนตางประเทศ ทานใหเงินติดกระเปา
มาหารอย. (แปลจาก อ. pocket money).
๒. น. เงินจํานวนไมมากทีพ่ กติดตัวไวเผือ่ จําเปนตองใช เชน
ฉันมีเงินติดกระเปาวันละรอยเดียว.
โงหัว
๑. ก. ฟน จากอาการเจ็บไข เชน เขานอนปวยมาหลายวัน
วันนีเ้ พิง่ จะโงหัวขึน้ ได.
๒. ก. ฟน , มีภาวะดีขนึ้ , เชน พอเศรษฐกิจเริม่ โงหัว เราก็คง
จะขายของไดดขี นึ้ .
โงหัวไมขนึ้ ๑. ก. ไมมเี วลาเปนของตัวเองเพราะถูกใชใหทาํ งาน เชน
ถูกเขาใชจนโงหัวไมขนึ้ .
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๒. ก. ไมอาจจะหยุดหรือเลิกไปไดเพราะความหลง เชน เขาหลง
เมียนอยจนโงหัวไมขนึ้ .

ÍÑ¡ÉÃ ¨
จอ
จอจี้
จอ
จอด, จอดปาย

จอบ
จอบ ๒
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ก. พูดคุยเรือ่ ยไปไมหยุดปาก เชน พอไมคจอ ปาก เขาก็จอ ได
ทุกเรือ่ ง.
ก. พูดตลก, พูดไรสาระ, เชน ตอนนีเ้ ราตองการสาระลวน ๆ
หามใครจอจีน้ ะ.
น. วิธที าํ อาหารทีใ่ ชฟองเตาหูห อ แลวมัดเปนขอ ๆ นึง่ ใหสกุ แลว
ทอด รับประทานกับน้าํ จิม้ เรียกชือ่ ตามเนือ้ สัตวทใี่ ส เชน ไกจอ .
จอหมู. จอปู. (จ. จอ วา พุทรา).
๑. ก. พายแพ, ไมมที างสู, (พจน.) เชน นักมวยฝายแดงพอขึน้
ยกสองก็จอดแลว.
๒. ก. หมดแรง เชน เห็นทาทางแข็งแรง ออกวิง่ ครึง่ รอบก็จอด
เสียแลว.
๓ ก. ขับตอไปไมได (ใชกบั รถยนต) เชน รถคันนีเ้ พิง่ ซอมออกมา
จากอู วิง่ ไดไมเทาไรก็จอด.
๔. ก. ลงเอย เชน เขาจีบผูห ญิงมาหลายคนแลว ในทีส่ ดุ ก็มาจอด
ทีแ่ มหมายลูกติดคนนี.้
น. งานชิน้ หนึง่ ๆ ในชวงเวลาทีก่ าํ หนด เชน เขามีจอ บ
สอนพิเศษทีม่ หาวิทยาลัยเอกชนทุกวันเสาร. (อ. job).
๑. ก. ประทับตราทีป่ า ยราคาสินคาเพือ่ แสดงวาไดรบั ชําระเงิน
คาสินคาแลวเปนตน เชน พนักงานจอบสินคาทีช่ าํ ระเงินแลว
ทุกชิน้ .
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๒. น. เครือ่ งประทับตรา เปนกระบอกโลหะเล็ก ๆ เมือ่ กดปลาย
ดานบน ตราทีอ่ ยูข า งในจะเคลือ่ นลงมาใชประทับเพือ่
แสดงวาชําระเงินคาสินคาแลวเปนตน.
(อ. job).
จอม
๑. น. ผูท เี่ ยีย่ มยอดในหมู เชน จอมโจร. (พจน.).
๒. ว. คําทีใ่ ชประกอบหนาคํากริยาเพือ่ แสดงวามีลกั ษณะเดน
เชนนัน้ (มักใชในทางทีไ่ มด)ี เชน จอมโวย. จอมแฉ. จอมจุน .
จอมเบีย้ ว.
จะจา
๑. ว. เรียกอาการเด็กเริม่ หัดพูดพูดอยางนารักนาเอ็นดู เชน
ลูกฉันเริม่ หัดพูดจะจาแลว. (พจน.)
๒. ก. อาการทีค่ รู กั พูดคุยกันอยางมีความสุข เชน สองคนนัน้
เขากําลังจะจากันอยู อยาไปกวนเขา. (พจน.)
๓. ก. พูดคุยอยางสนิทสนม เชน วัน ๆ ไมเห็นทํางานอะไร
ดีแตจะ จากับคนนัน้ ทีคนนีท้ .ี คมม. เจาะแจะ.
จะถูกจะแพง ขอแดงไวกอ น
ถอยคําทีบ่ อกความหมายวาชอบสิง่ ทีม่ ีสแี ดงอยางยิง่ เชน
รสนิยมการแตงตัวของเธอนะหรือ จะถูกจะแพง ขอแดงไว
กอน.
จะเอ
๑. น. การเลนหยอกกับเด็กเล็ก ๆ โดยปดหนาหรือบังหนา
ตนเองไว เมือ่ เปดหนาเขาหาเด็กก็รอ งวา “จะเอ”.
๒. น. การเลนอยางหนึง่ ทีม่ กี ารซอนหา เมือ่ หาพบ คนทีพ่ บ
จะรองวา “จะเอ”.
๓. ก. พบกันโดยบังเอิญ เชน อุตสาหหลบหนาเจาหนีม้ าได
หลายครัง้ วันนีด้ วงไมดเี ลยมาจะเอเขาจนได.
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จัง๋ หนับบุเรงนอง
ว. เต็มที,่ เต็มแรง, เชน ถาเราชนะคราวนี้ จะเลีย้ งกันให
จัง๋ หนับบุเรงนองเลย.
จัดกระเปา ๑. ก. จัดขาวของเครือ่ งใชทจี่ าํ เปนเพือ่ เตรียมเดินทาง เชน พรุง นี้
จะไปสัมมนาตางจังหวัด ฉันยังไมไดจดั กระเปาเลย.
๒. ก. จัดหนังสือและเครือ่ งเรียนตามตารางสอนเพือ่ ไปเรียน
ในแตละวัน. คมม. จัดตารางสอน.
จัดตารางสอน
ก. จัดหนังสือและเครือ่ งเรียนตามตารางสอนเพือ่ ไปเรียนใน
แตละวัน. คมม. จัดกระเปา ความหมายที่ ๒.
จัดให
ก. ทําให, อํานวยความสะดวกให, หามาใหตามทีต่ อ งการ, เชน
อยากรูช อื่ และเบอรโทรของคนนัน้ ใชไหม เดีย๋ วจัดให.
จําเปน
๑. ว. ตองเปนอยางนัน้ , ตองทํา, ขาดไมได. (พจน.)
๒. ว. จําตองทําหนาทีใ่ ดหนาทีห่ นึง่ แทนผูอ นื่ เชน พิธกี รตัวจริง
ไมมาเขาก็เลยตองเปนพิธกี รจําเปน.
จิก๊ กี๋
น. สาววัยรุน ในสมัยกอนซึง่ แตงตัวตามสมัยนิยม มักมีลกั ษณะ
กากัน่ ชอบเทีย่ วเตร เชน รานนีม้ เี สือ้ ผาแปลก ๆ ทีพ่ วกจิก๊ กี๋
ชอบทัง้ นัน้ . (เลียนคําวา จิก๊ โก).
จิก๊ โก
น. วัยรุน ทีไ่ มเอางานเอาการ มักแตงตัวตามความนิยม
เฉพาะกลุม ชอบเทีย่ วเตรและจีบผูห ญิง เชน จิก๊ โกประจํา
ซอยนีช้ อบมีเรือ่ งกับจิก๊ โกซอยอืน่ เพราะแยงกันจีบหญิง.
แตงตัวเปนจิก๊ โกไปสมัครงาน ใครเขาจะรับ.
(เพีย้ นมาจาก อ. gigolo).
จิง้ เหลน
น. แบบของกางเกงทีข่ าลีบมาก เปนแบบทีจ่ กิ๊ โกสวมใส.
จิตแข็ง
ก. มีกาํ ลังใจเขมแข็ง ไมยอมแพงา ย ๆ เชน เขาเปนคนจิตแข็ง
มาก ถาคิดวาตนไมผดิ ก็ไมยอมถอยสักกาวเดียว.
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จิตอาสา

น. จิตใจทีเ่ อือ้ เฟอ และชอบชวยเหลือผูอ นื่ โดยไมหวังสิง่ ตอบแทน
เชน โรงเรียนของเราฝกใหเด็กมีจติ อาสา รูจ กั ชวยเหลือผูอ นื่ และ
ชอบทํางานเพือ่ สาธารณะ. (แปลจาก อ. public mind).
จุย
ก. วางทาเกินพอดีจนทําใหผอู นื่ รูส กึ หมัน่ ไส เชน ดาราคนนี้
ดังแลวจุย ชะมัด. คมม. เตะ, เตะจุย .
จูจบุ
ก. จูบ เชน นางเอกหนาใหมสะอึกสะอืน้ เสียใจเมือ่ ภาพทีเ่ ธอ
จูจบุ กับคนรักหลุดออกมาสูส ายตาประชาชน.
เจกลากไป ไทยลากมา
ถอยคําทีก่ ลาวถึงผูห ญิงซึง่ มีความสัมพันธกบั ผูช ายคนนัน้ ที
คนนีท้ ี เชน เปนผูห ญิง แตปลอยใหเจกลากไป ไทยลากมา
ก็คงไมมใี ครอยากแตงงานดวย. (แปลงจาก ยักษลกั ไป ลิงลักมา
ซึง่ มาจากเรือ่ งรามเกียรติ,์ เจก มาจาก จ. เจ็ก วา อา).
เจ็บกระดองใจ
ก. เจ็บใจ (ใชในเชิงประชด) เชน อยาไปพูดถึงแฟนเกา
จอมเจาชูใ หเจ็บกระดองใจเลย.
เจรจาตะอวย, เจรจาตาอวย
ก. พูดจาตกลงกัน เชน เขามาลงเลงอะไรหนาบาน ไปเจรจา
ตะอวยกับเขาหนอยซิ. (ตะอวย มาจาก จ. ตาอวย วา พูดคุย).
เจษฎาธิการ น. คําเรียกผูอ าํ นวยการของโรงเรียนเอกชนทีอ่ ยูใ นความ
อุปถัมภของศาสนาคริสตนกิ ายคาทอลิก เชน ทานผูน คี้ อื
เจษฎาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร.ี (แปลจาก อ. Reverend).
เจากรม
๑. น. หัวหนากรมในราชการฝายทหาร. (พจน.)
๒. น. ผูท ชี่ อบทําสิง่ ทีไ่ มดบี างอยาง เชน เจากรมขาวลือ. เจากรม
พิธกี าร. เจากรมวางเพลิง.
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เจากรมขาวลือ
น. ผูท ชี่ อบปลอยขาวลือ เชน เธอไปเชือ่ เขาทําไม ใคร ๆ ก็รวู า เขา
เปนเจากรมขาวลือ.
เจากรมพิธกี าร
น. ผูท ชี่ อบเจากีเ้ จาการโดยไมถกู เรือ่ งหรือเกินจําเปน เชน
แมคนนีเ้ ขาเปนเจากรมพิธกี าร อยาใหมายุง กับงานของเราเชียว
เดีย๋ วจะวุน กันไปหมด.
เจากรมวางเพลิง
น. ผูท ชี่ อบยุแหย ใสไฟ (มักใชพดู เยาแหย) เชน เธออยาไปเชือ่
เขามาก คนนีเ้ ขาเปนเจากรมวางเพลิง.
เจาของโรงน้าํ แข็ง
น. ผูท ชี่ อบสรางเรือ่ งเท็จใหเห็นเปนจริงเปนจัง เชน ฉันบอกเธอ
แลววาเขาเปนพวกเจาของโรงน้าํ แข็ง เธอก็ยงั เชือ่ ทีเ่ ขาพูด
อยูไ ด.
เจาะแจะ
ก. พูดคุยอยางสนิทสนม เชน วัน ๆ ไมเห็นเธอทํางานอะไร
ดีแตเจาะแจะกับคนนัน้ ทีคนนีท้ .ี คมม. จะจา ความหมายที่ ๓.
เจิด
ก. หรูเลิศและดูดี เชน เขาใหดาราใหมแตงเสือ้ ผาหนาผม
เสียเจิดเชียว. วันนีเ้ ธอแตงตัวเจิดไดใจจริง ๆ. พูดเต็มวา บรรเจิด.
แจกแวน
ก. ชกทีต่ าจนตาเขียวเปนวง เชน ไปโดนใครเขาแจกแวน
มาถึงไดตาเปนขนมครกอยางนี.้
แจกหมอน ก. ไมสนุกจนคนดูหลับ เชน หนังเรือ่ งนีอ้ ยาไปดูเลย รอบทีแ่ ลว
แจกหมอนกันทัง้ โรง.
แจกหมาก
ก. ชกทีป่ ากจนปากแตก เชน ไปโดนใครเขาแจกหมากมาละ
เลือดกบปากมาเชียว.
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ÍÑ¡ÉÃ ©
ฉบับกระเปา ๑. ว. ขนาดพกพาได เชน หนังสือฉบับกระเปา.
๒. ว. ขนาดเล็ก เชน เพราะเขาหนาออนและหุน ฉบับกระเปา
อยางนี้ ใคร ๆ เลยนึกวาเขายังเด็ก.
ฉลุยกุย
ว. ไปไดสะดวกมาก เชน การคัดตัวนักกีฬาคราวนีเ้ ขา
ผานฉลุยกุยแน.
ฉ็อตตอฉ็อต ก. ตอกันทันที เชน นักการเมืองทัง้ ฝายรัฐบาลและฝายคาน
ตางชิงกระแสบลัฟ๊ กันฉ็อตตอฉ็อต. (ฉ็อต มาจาก อ. shot).
ฉาว
ก. รูก นั ทัว่ (ใชในทางเสียหาย) เชน เรือ่ งนีฉ้ าวไปทัง้ เมือง
เธอรูห รือยัง. คลิปฉาวของดารามักจะแพรไปอยางรวดเร็ว.
ฉุนขาด
ก. โมโหมากจนระงับไมอยู เชน พอรูว า มีรถพยาบาลแตไมมคี น
ขับไปรับผูป ว ย หัวหนาก็ฉนุ ขาด ดาลัน่ ไมไวหนา.
เฉิม่ เบอะ
ก. เชย รุม ราม ไมถกู กาลเทศะ ไมมรี สนิยม (ใชกบั การแตงตัว)
เชน ทําไมวันนีเ้ ธอแตงตัวเฉิม่ เบอะจัง.

ÍÑ¡ÉÃ ª
ชง ๑

๑. ก. เทน้าํ รอนลงบนใบชาหรือยาเปนตนเพือ่ ใหรสออก.
(พจน.), ผสมเครือ่ งดืม่ ประเภทผงดวยน้าํ รอนและปรุงรส
ใหพรอมทีจ่ ะรับประทาน เชน ชวยชงกาแฟมาใหถว ยหนึง่
น้าํ ตาลชอนเดียวนะ. (จ.).
๒. ก. เตรียมการให, ดําเนินการให, เชน เขาชงเรือ่ งใหรฐั มนตรี
ลงนาม.
๓. ก. เตะลูกบอลใหผอู นื่ ทําประตู เชน เขาทําแฮตถริกได
แตกลับถลมตัววาเพือ่ นรวมทีมชงลูกไดด.ี
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ชง ๒

ก. ขัดกัน, เปนอริกนั , เปนศัตรูกนั , เชน ดวงรัฐมนตรีกบั
ปลัดกระทรวงคงชงกัน จึงมีเรือ่ งขัดแยงกันอยูเ รือ่ ย. (จ.).
ช็อกซีนมี า , ช็อกซีเนมา
๑. น. ภาพยนตรสยองขวัญ เชน เขาโฆษณาวาหนังเรือ่ งนีเ้ ปน
สุดยอดช็อกซีนมี า ใครใจออนหามดูเด็ดขาด.
๒. ก. ตกใจมาก เชน อยาเพิง่ บอกเรือ่ งนีใ้ หเขารู เดีย๋ วจะ
ช็อกซีเนมาไปเสียกอน.
(อ. shock cinema).
ช็อต
๑. ก. ลัดวงจร (ใชกบั กระแสไฟฟา) เชน เขาพยายามหา
สาเหตุทที่ าํ ใหไฟฟาช็อต.
๒. ก. มีกระแสไฟฟาไหลผานรางกาย ทําใหเปนอันตรายถึง
ชีวติ ได เชน เขาเอามือเปยกไปจับสายไฟเลยถูกไฟช็อตตาย.
๓. ก. ทําราย ทําใหสลบ หรือฆาดวยกระแสไฟฟา เชน คนราย
ช็อตตัวประกันเพือ่ ใหยอมบอกทีซ่ อ นทรัพยสนิ . สองหนุม ไป
แอบช็อตปลาเลยถูกไฟช็อตตาย.
(ช็อต ตัดมาจาก อ. short-circuit).
ชักแถว
ก. เดินเปนขบวน เชน นักเรียนคิดวาเพือ่ นถูกลงโทษอยาง
ไมเปนธรรมเลยชักแถวไปรองเรียนอาจารยใหญ.
ชัวรปา บ
ก. แนนอนอยางยิง่ เชน ขาวทีว่ า พวกเราจะไดโบนัสสองเดือน
นัน้ ขอยืนยันวาชัวรปา บ. (ชัวร จาก อ. sure).
ชางมัน, ชางหัวมัน
ก. ไมตอ งสนใจ, ไมตอ งเอาธุระ, เชน อะไรจะเกิดก็ตอ งเกิด
อยาคิดมากเลย ชางหัวมันเถอะ.
ชารจ
ก. พุง เขาใส เชน พอไดจงั หวะเหมาะ ตํารวจก็เขาชารจผูร า ย
ทันที. (อ. charge).
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ชารต

น. แผนภาพทีแ่ สดงขอมูลเชิงปริมาณของเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่
อาจเปน รูป แทง วงกลม หรือเปนเสน เปนตน เชน วิทยากร
ใชชา รตประกอบการบรรยายเพือ่ ใหผฟู ง เขาใจงายขึน้ .
(อ. chart).
ชิงนรกเกิด ก. เลวมาก (เปรียบวาเลวเหมือนสัตวนรก) เชน เมือ่ ไร
พวกชิงนรกเกิดจะตาย ๆ ไปเสียที แผนดินจะไดสงู ขึน้ .
ชิงหมาเกิด ก. เลวมาก (เปรียบวาเลวเหมือนหมา) เชน ฉันอยากใหไอพวก
ชิงหมาเกิดถูกจับเขาคุกใหหมด.
ชีน้ วิ้
ก. ไดแตสงั่ การใหผอู นื่ ทํา ไมลงมือทําเอง (พจน.) เชน ฉันไมเห็น
เขาทําอะไร ไดแตนงั่ ชีน้ วิ้ ใหลกู นองทําใหทกุ อยาง.
ชุนละเอียด ก. ทําหรือดําเนินการดวยความรอบคอบละเอียดถีถ่ ว นเกินไป
เชน การพิจารณาโครงการตาง ๆ ใชเวลานานมาก เพราะ
ทานประธานชุนละเอียดเหลือเกิน.
ชูต
ก. เตะลูกบอลเขาประตู, โยนลูกบอลลงหวง, (ใชในการเลน
บาสเกตบอล เน็ตบอล) เชน เขาเปนนักบาสเกตบอลทีเ่ กง
และชูต ลูกบอลลงหวงไดอยางแมนยํา. (อ. shoot).
เชิดฉิง่ ทิงน็องนอย
ก. ทะเลาะ, มีปญ
 หาขัดแยงอยางหนัก, เชน ปญหาผลประโยชน
ทีไ่ มลงตัว ทําใหกลุม กวนในพรรคเชิดฉิง่ ทิงน็องนอยกัน.
แชะ, แชะภาพ, แชะรูป
ก. ถายรูป เชน ตรงโนนวิวสวยดี ไปแชะกันดีกวา. ขอแชะภาพ
ไวเปนทีร่ ะลึกหนอยนะ. (แชะ เปนคําเลียนเสียงกดชัตเตอร).
โชหยุ
น. ซีอวิ๊ ญีป่ นุ . (ญ.).
ใชมอเตอรขา
ก. เดิน เชน งานใกลแคนี้ ฉันไมขบั รถไปหรอก ใชมอเตอร
ขานีแ่ หละ. (มอเตอรขา เพีย้ นเสียงมาจาก อ. motorcar).
๔๒
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ÍÑ¡ÉÃ «
ซอง

น. ฎีกา บัตรเชิญ การดแตงงานหรืองานศพ และอืน่ ๆ ทีท่ าํ ให
ตองจายเงิน เชน เดือนนีเ้ จอซองตัง้ ๔ งาน จนไปทัง้ เดือน.
๑. น. ผาทีเ่ ย็บทาบอยูช นั้ ในของเครือ่ งแตงกาย (พจน.) บางที
ใชวา ผาซับใน เชน เสือ้ ตัวนีใ้ ชผา เนือ้ หนา ไมตอ งมี ซับใน
ก็ได.
๒. ก. เย็บผาทาบเปนชัน้ ในของเครือ่ งแตงกาย เชน กระโปรง
ตัวนีช้ ว ยซับในใหดว ยนะ.
๑. ว. คดไปคดมา, เลีย้ วไปเลีย้ วมา, เฉียงไปเฉียงมา,
สลับฟนปลา; ลดเลีย้ วสลับซับซอน (พจน.) เชน เย็บตะเข็บ
ซิกแซ็ก. ขับรถซิกแซ็ก.
๒. ก. พลิกแพลงใหแปลกออกไป เชน บานนีอ้ อกแบบซิกแซ็ก
มีซอกมีมมุ เยอะ.
๓. ก. หาชองทางพลิกแพลงเพือ่ ใหตนไดผลประโยชนมากทีส่ ดุ
เชน เขาบอกวาถาอยากจะคาขาย ตองรูจ กั ซิกแซ็กถึงจะรวย.
(อ. zigzag).
น. หองสําหรับผูป ว ยโรคหัวใจทีต่ อ งดูแลเปนพิเศษ เชน
โรคหัวใจของเขากําเริบเลยตองอยูซ ซี ยี .ู (อ. CCU ยอมาจาก
Coronary Care Unit).
ก. มีความตองการทางเพศมาก เชน นายคนนีเ้ ซ็กสจดั
อยูใ กล ๆ เขาระวังหนอยนะ. (เซ็กส มาจาก อ. sex).

ซับใน

ซิกแซ็ก

ซีซยี ู
เซ็กสจดั
เซ็งมะกองดอง

ก. เซ็งมาก เชน จะถึงวันงานอยูแ ลว ยังไมมอี ะไรเรียบรอยเลย
สักอยาง เซ็งมะกองดองจริง ๆ.
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แซงซายปายขวา
ก. แซงซายแซงขวาไปตลอดทาง (ใชกบั การขับรถ เปนตน) เชน
เขาขีม่ อเตอรไซคแซงซายปายขวาจนพาฉันมาทันเวลา
เปดงาน.
แซววาที
น. การโตวาทีทเี่ นนการพูดลอหรือพูดกระเซาเยาแหยมากกวา
การพูดแบบมีสาระ เชน เขาชอบฟงแซววาทีเพราะทําให
ไมเครียด.
โซทองคลองใจ
น. ลูก เชน แตงงานมาแลว ๓ ป ยังไมมโี ซทองคลองใจสักคน.

ÍÑ¡ÉÃ °
ฐาน

น. จํานวนทีม่ อี ยูเ ดิมและจะนําไปคํานวณรวมกับจํานวนทีเ่ กิด
ขึน้ ใหม เชน ฐานคะแนน. ฐานลูกคา. ฐานเงินเดือน.
ฐานเสียง, ฐานเสียงเลือกตัง้
น. กลุม ผูส นับสนุนซึง่ จะลงคะแนนเสียงใหผสู มัครของ
พรรคการเมืองหรือกลุม ทีต่ นสนับสนุนในการเลือกตัง้ ทุกครัง้
เชน เขาตองไดเปนผูแ ทนแนนอนเพราะพรรคมีฐานเสียง
แนนมาก.

ÍÑ¡ÉÃ ²
เฒาชแรแกชรา

๔๔
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ก. แกเฒา เชน อีกหนอยเราก็เฒาชแรแกชราลง ไมอยาก
ไดใครดอี ะไรอีกแลว. พวกเฒาชแรแกชราก็เอาใจยาก
อยางนีแ้ หละ.
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ÍÑ¡ÉÃ ´
ดอกฟากับหมาวัด
น. หญิงสูงศักดิก์ บั หนุม ยากจน เชน ดอกฟากับหมาวัดคูน ี้
ไมมีทางลงเอยกันไดหรอก.
ดังแลวแยกวง
๑. ก. มีชอื่ เสียงหรือประสบความสําเร็จแลวแยกไปประกอบ
กิจการของตนตามลําพัง เชน นักรองคนนีด้ งั แลวแยกวง
ไปออกอัลบัม้ เดีย่ ว.
๒. ก. แยกตัวไป เชน กินขาวอยูด ว ยกันดี ๆ ดังแลวแยกวง
หลบไปกินกับสาวเสียแลว.
ดัน้ ดน
ก. พยายามไปทีท่ ไี่ มรจู กั ดวยความยากลําบาก เชน เขาดัน้ ดน
ไปหาของอรอยกิน แมหนทางจะไกลเทาไหรกต็ าม. ถึงบาน
ของเธอจะอยูล กึ ลับอยางไร เขาก็จะดัน้ ดนไปหา.
ดับเครือ่ งชน
ก. ตอสูอ ยางเต็มทีโ่ ดยไมคาํ นึงถึงผลรายทีจ่ ะเกิดแกตน เชน
ถาฝายบริหารไมจริงใจในการแกปญ
 หา ผมจะดับเครือ่ งชน
ใหแหลกไปขางหนึง่ . (มาจากพฤติกรรมนักบินญีป่ นุ ทีข่ บั
เครือ่ งบินพุง เขาชนเรือรบอเมริกนั ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒).
ดาเปง
ก. ดาวาอยางรุนแรงจนตองหนีเตลิดเปดเปง เชน เขามา
ขอยืมเงินตอนกําลังอารมณไมดี เลยถูกดาเปง.
ดาว
๑. น. สิง่ ทีเ่ ห็นเปนดวงมีแสงระยิบระยับในทองฟาเวลามืด
นอกจากดวงอาทิตยและดวงจันทร, แตในตําราโหราศาสตร
ถือวา ดวงอาทิตยและดวงจันทรเปนดาวในพวกดาว
นพเคราะห; เรียกกลุม ดาว เชน ดาวลูกไก ดาวจระเข ดาวไถ;
เรียกบุคคลทีเ่ ดนในทางใดทางหนึง่ ; เรียกสิง่ ทีม่ รี ปู เปนแฉก ๔๕
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คลายคลึงเชนนัน้ เชน ดาวเครือ่ งหมายยศทหารตํารวจ;
ชือ่ ลายประดับเพดานเปนดวง ๆ มีหลายชนิด เชน ดาว
จงกล. ดาวรังแตน. ดาวกระจาย. (พจน.)
๒. น. แตมทีใ่ หในการจัดลําดับความนิยม คุณภาพ เปนตน
ยิง่ แตมสูงแสดงวาความนิยมหรือคุณภาพสูง เชน ฉันให
โรงแรมนีแ้ ค ๒ ดาว. วันนีล้ กู สาวแสดงละคร ครูใหมา
๓ ดาวเชียวนะ.
ดาวกระจาย ก. แบงกลุม แยกยายกันไปตามทีต่ า ง ๆ เพือ่ ประทวงหรือ
เรียกรองทางการเมืองเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เชน กลุม ผูป ระทวง
ดาวกระจายไปสถานทูตและสถานทีร่ าชการทัว่ กรุงเทพฯ.
ดาวนโหลด ก. ดึงขอมูลเขามาไวในคอมพิวเตอร โทรศัพทมอื ถือ เปนตน เชน
คอมพิวเตอรเครือ่ งนีเ้ กามาก จะดาวนโหลดขอมูลทีตอ งรอนาน.
คมม. โหลด ๒ ความหมายที่ ๒. (อ. download).
ดีเลิศประเสริฐศรี
ก. ดีอยางยิง่ (มักใชในเชิงประชด) เชน คนอะไรจะดีเลิศ
ประเสริฐศรีขนาดนัน้ .
ดีวนั ดีคนื
ก. ดีขนึ้ อยางรวดเร็ว เชน พอเขาออกจากโรงพยาบาลก็ดวี นั ดีคนื
จวนจะหายแลว. ตัง้ แตเริม่ เปดรานมา กิจการของเขาก็ดวี นั ดีคนื .
ดุเดือดเลือดพลาน
ก. รุนแรงมาก (ใชกบั การตอสู การโตเถียง เปนตน) เชน
หนังเรือ่ งนีไ้ มนา ดูเลยบูก ันดุเดือดเลือดพลานทัง้ เรือ่ ง.
ดูหนังสีจ่ อ
ก. เขามุง นอน เชน พอค่าํ แมกใ็ หลกู ๆ ไปดูหนังสีจ่ อ.
ดูหนังสือ
ก. อานหนังสือหรือตํารา ทบทวนความรูเ พือ่ เตรียมตัวสอบ เชน
นีใ่ กลจะสอบแลว ดูหนังสือบางหรือยัง.
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เด็ก

๑. น. คนทีม่ อี ายุยงั นอย; (กฎ) ผูเ ยาวตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย; ผูซ งึ่ อายุไมครบ ๑๘ ปบริบรู ณ และ
ยังไมบรรลุนติ ภิ าวะดวยการสมรส; บุคคลอายุเกิน ๗ ป
บริบรู ณ แตยงั ไมเกิน ๑๔ ปบริบรู ณ; บุคคลทีม่ อี ายุแต
๑๕ ปลงมา; บุคคลผูม อี ายุไมเกิน ๑๘ ปบริบรู ณ. ว. ยังเล็ก;
ออนวัยกวาในคําวา เด็กกวา. (พจน.)
๒. น. ลูกนอง, ลูกจาง, ผูอ ยูใ ตบงั คับบัญชา, ผูน อ ย, เชน
วันปใหมนกี้ ะวาจะจัดงานเลีย้ งใหเด็กทีบ่ ริษทั รืน่ เริงกัน.
๓. น. ลูกศิษย, ศิษยเกา, นักเรียน, นักศึกษา, เชน
เด็กมหาวิทยาลัยรวมกันปลูกปาชายเลน.
๔. น. แฟน, เมียนอย, กิก๊ , เชน เธอเปนเด็กของเสีย่ นายอยา
เขาไปยุง เชียวนะ.
๕. น. ลูกหรือหลานทีย่ งั เล็กอยู เชน ดึกปานนีเ้ ด็ก ๆ คงหลับกัน
หมดแลว.
เด็กบอรด น. วัยรุน ทีช่ อบเลนสเกตบอรด เชน ตอนค่าํ ๆ เด็กบอรดจะมา
รวมตัวกันทีล่ านใตทางดวนฝกซอมทาผาดโผนตาง ๆ. (บอรด
ตัดมาจาก อ. skateboard).
เด็กหนวด น. ผูช ายทีไ่ มเด็กอยางทีค่ ิด เชน เธอวาเขายังเด็กหรือ
ฉันวาเด็กหนวดมากกวา.
เด็ก ๆ
๑. ว. งาย ๆ เชน การบานเด็ก ๆ แบบนี้ หลับตาทํายังได.
๒. ว. เล็กนอย, ไมสาํ คัญ, เชน ปญหาวัยรุน ติดเอดสไมใชปญ
 หา
เด็ก ๆ ตองรีบแกไข. คมม. สิว ๆ.
เดชะกรรม ว. บังเอิญ (ใชในทางไมด)ี เชน เขาจะเอาน้าํ กรดมาสาดคนอืน่
เดชะกรรมเดินสะดุด น้าํ กรดเลยหกรดตัวเอง. (เลียนคําวา
เดชะบุญ ซึง่ หมายถึงบังเอิญในทางทีด่ )ี .
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เดรป

น. วิธจี ับเกล็ดผาใหซอ นเปนชัน้ ๆ เหลือ่ มกัน เชน
เสือ้ ราตรีชดุ นีจ้ บั เดรปสวยมาก. (อ. drape).
เดินเครือ่ ง
ก. เริม่ ดําเนินงานอยางจริงจัง เชน พอไดงบประมาณโครงการ
วิจยั มา เราก็เดินเครือ่ งทันที.
เดินยวย
ก. เดินยายไปมา (ใชกบั คนอวน) เชน ยายตุม สามโคก เดินยวย
มาโนนแลว.
เดินหนา
ก. มุง มัน่ ดําเนินการตอไป เชน ถึงแมมปี ญ
 หาอุปสรรค แตเรา
ก็ไมยอ ทอ เราจะเดินหนาตอไป.
เดีย๋ วจะวาหลอไมเตือน
ถอยคําเตือนหรือบอกลวงหนา ถาไมเชือ่ ก็จะกลาวโทษกันไมได
เชน เวลาไปพบ ผอ. เธอตองแตงตัวใหเรียบรอยนะ เดีย๋ วจะวา
หลอไมเตือน.
โดดเดง
ก. เดนออกมาอยางเห็นไดชดั เชน วันนีข้ นตาเธอโดดเดง
เหลือเกิน. ขาวขอสอบรัว่ เปนขาวทีโ่ ดดเดงทีส่ ดุ ในรอบสัปดาห.
โดยปริยาย ๑. ว. โดยออม, โดยผิดเพีย้ นไปจากความหมายเดิม, เชน โดดรม
ความหมายตรงวา โดดจากเครือ่ งบินโดยมีรม ชูชพี เปน
เครือ่ งพยุง ความหมายโดยปริยายวา หนีงาน, หนีโรงเรียน.
(พจน.)
๒. ว. โดยนัย, โดยอนุมาน, เชน ชายหญิงคูน ไี้ ปไหนมาไหน
ดวยกันบอย ๆ เลยถูกมองวาเปนแฟนกันโดยปริยาย.
๓. ว. ดวยเหตุเชนนัน้ เชน ถึงแมจะเขียนดี แตถา ลายมือ
อานไมออก ก็อาจไดคะแนนนอยไปโดยปริยาย.
โดยสันดาน ว. ทีไ่ มสามารถเปลีย่ นแปลงไดอยางแนนอน เชน คนทีเ่ ปน
เผด็จการโดยสันดานอยางเขานัน้ ไมยอมใครงาย ๆ หรอก.
ไดเรือ่ ง
๑. ก. ไดขอ ยุต,ิ ไดผลตามตองการ, เชน ทีค่ ณ
ุ ไปเจรจามา
เมือ่ วานนีไ้ ดเรือ่ งไหม.
๔๘
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๒. ก. ทํางานดี เชน เด็กทีเ่ ขาใหมไดเรือ่ งไหม.
๓. ก. เกิดปญหาขัดแยงกัน, ทะเลาะกัน, เชน พูดจาไมเขาทา
อยางนัน้ เดีย๋ วก็ไดเรือ่ งหรอก. คมม. เปนเรือ่ ง ความหมาย
ที่ ๑, มีเรือ่ ง.
ไดเลือด
ก. เกิดบาดแผลจนเลือดออก เชน ปอกมะมวงแคนกี้ ไ็ ดเลือด.
เมาก็ไปนอนเสีย ถาพูดขัดหูกนั อยางนีเ้ ดีย๋ วก็ไดเลือด. พูดจา
ยียวนกวนประสาทแบบนี้ แทนทีจ่ ะไดเรือ่ งกลับจะไดเลือด.
ไดหนาแลวลืมหลัง
ก. ชายรักรวมเพศทีม่ เี พศสัมพันธกบั ผูห ญิงแลวเลิกพฤติกรรม
รักรวมเพศ เชน ทีแรกอางวาตองแตงงานเพราะพอแมบงั คับ
แตพอแตงแลวกลับเมินไมปา เดียวกัน ไดหนาแลวลืมหลัง
จริง ๆ.
ไดหลังแลวลืมหนา
ก. ชายทีเ่ คยรักผูห ญิงแลวเปลีย่ นพฤติกรรมมารักผูช ายดวยกัน
เชน นักโทษชายบางคนอยูใ นเรือนจํานาน ๆ ก็ไดหลังแลว
ลืมหนา.

ÍÑ¡ÉÃ µ
ตกชัน้

ก. ตกอันดับ, ถูกลดระดับลง, เชน เขาเคยเปนดาราแถวหนา
แตนสิ ยั ไมคอ ยดี เลยตกชัน้ เร็วมาก.
ก. ลาสมัย, ลาหลัง, เชน กางเกงขาบานตกยุคไปแลว.
ก. หมดความนิยมเมือ่ มีรนุ ใหมมาแทน เชน สินคาสมัยนี้
ตกรุน เร็วมากเลย.
๑. ก. ไมมีชอื่ ในทะเบียนการตรวจสอบ เชน ทีเ่ ขาไมไดรบั เงิน
ชดเชยครัง้ นีเ้ พราะตกสํารวจ.

ตกยุค
ตกรุน
ตกสํารวจ
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๒. ก. ไมเคยพบมากอน เชน เมือ่ เร็ว ๆ นีม้ กี ารพบชนเผา
ตกสํารวจกลุม หนึง่ ในเกาะนิวกีน.ี
ตดยังไมทันหายเหม็น
ก. ไมนาน เชน ไดเปนรัฐมนตรีตดยังไมทนั หายเหม็นเลย
รัฐบาลก็ลม เสียแลว.
ตบ
๑. ก. เอาฝามือหรือของแบน ๆ เปนตนตีอยางแรง เชน ตบหนา.
ตบลูกเทนนิส, เอาฝามือแตะเบา ๆ ดวยความเอ็นดู เชน
ตบหัวเด็ก. (พจน.)
๒. ก. หมุนพวงมาลัยรถอยางรวดเร็วเพือ่ ใหรถเปลีย่ นทาง
วิง่ ในทันที เชน ถาเขาไมรบี ตบซายมีหวังชนกันแหลก.
๓. ก. ใหเพือ่ ตอบแทนความดีความชอบ เชน กระทรวงการคลัง
เสนอ ครม.ตบโบนัสปลัดกระทรวงคนละ ๕ แสนบาท.
เขาทํางานดีมาก เจานายเลยตบรางวัลใหเปนพิเศษ.
(เพีย้ นเสียงมาจากคําวา ตก).
ตอ
๑. น. โคนของตนไมทลี่ าํ ตนถูกตัดหรือหักลงแลว, สิง่ บางอยาง
เชนเสาหรือหลักทีป่ ก ไวหรือทีย่ งั เหลืออยู แตโคนเมือ่ บางสวน
ถูกตัด หัก หรือกรอนไป, โดยปริยายเรียกสิง่ อืน่ ทีม่ ีลกั ษณะ
คลายคลึงเชนนัน้ . (พจน.)
๒. น. ปญหาหรืออุปสรรคทีข่ ดั ขวางไมใหทาํ การไดสาํ เร็จ เชน
สืบเรือ่ งทุจริต ไปสะดุดตอเขาก็ตองถอย. คมม. ของแข็ง
ความหมายที่ ๒.
ตอกตอย
๑. ว. ซอมซอ. (พจน.)
๒. ก. ต่าํ ตอย, ไมสาํ คัญ, เชน เธอเปนลูกสาวเศรษฐี แตแตงงาน
กับคนตอกตอย.

๕๐
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ตอกฝาโลง

๑. ก. ทําใหลม จมหรือหายนะอยางไมมที างฟน คืนไดอีก เชน
การจลาจลครัง้ นีเ้ ปนการตอกฝาโลงใหกบั เศรษฐกิจของ
ประเทศ.
๒. ก. จบในทางทีไ่ มดี เชน เปนดาราทําตัวไมดอี ยางนี้ อนาคต
การแสดงของเขาตอกฝาโลงไดเลย.
ตอบโจทย
ก. มีหรือทําไดตามทีค่ าดวาผูบ ริโภคตองการ เชน คอนโด
ของเราตอบโจทยลกู คาทีเ่ ปนคนหนุม สาวไดทกุ ประการ.
ตอม
น. สิง่ ทีท่ าํ ใหเกิดอารมณ ความรูค ดิ บุคลิกลักษณะของคน เชน
ตอมขยัน. ตอมฮา. ตอมเอะ. ตอมศีลธรรม. ตอมสํานึก
สาธารณะ.
ตะไคร
น. พืชสีเขียวทีเ่ กิดติดอยูต ามตนไม บางทีกเ็ กิดในนํา้ และตาม
พืน้ ดินหรือกําแพงทีช่ มุ ชืน้ (พจน.) เชน เขาปลูกตะไครไวใน
อางเลีย้ งปลา.
ตัวจริง
น. คนทีเ่ กงหรือมีความสามารถจริงอยางทีต่ อ งการหรือคาดหวัง
เชน ภรรยาของเขาเปนแมบา นตัวจริง ทํากับขาวเองและดูแล
สิง่ ตาง ๆ ในบานไมขาดตกบกพรอง.
ตัวสีต้ วั สัน่
ก. แสดงอาการอยากไดมาก เชน เขาอยากไดลกู สาวรัฐมนตรี
มาเปนลูกสะใภตวั สีต้ วั สัน่ .
ตาเปนขนมครก
น. เปลือกตาทีด่ าํ คล้าํ ดูลกึ เชน โดนเขาชกมาหนอยเดียว
ตาเปนขนมครกเชียวหรือ.
ตาเปนหมีแพนดา, ตาหมีแพนดา
น. ขอบตาคล้าํ เปนวงเพราะอดนอนเปนตน เชน อดนอนจน
ตาเปนหมีแพนดาแลว งานยังทําไมเสร็จเลย.
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ตายสนิท

ก. เสียหายอยางไมมที างแก เชน งานนีถ้ า ทําไมเสร็จตามกําหนด
ฉันตายสนิท. ธุรกิจของเขาตายสนิทเพราะขาดทุนยอยยับ.
การสงสินคาไปตางประเทศตายสนิท เพราะสงของปลอมปนไป.
ตาสีตาสา
น. คนยากคนจนทีไ่ มมคี วามรู, คนยากคนจนทีไ่ มรคู วามเปนไป
ของสังคม, เชน ฉันไมใชตาสีตาสานะ จะไดถกู หลอกงาย ๆ.
คมม. ตาสีตาสายายมายายมี, ตาสีตาสายายมียายมา.
ตาสีตาสายายมายายมี, ตาสีตาสายายมียายมา
น. คนยากจนทีไ่ มมคี วามรู, คนยากจนทีไ่ มรคู วามเปนไปของ
สังคม เชน เธอจะพูดอะไรก็ใหตาสีตาสายายมายายมีรเู รือ่ ง
บางนะ. คมม. ตาสีตาสา.
ตาอยูไ มสขุ
๑. ก. ชอบมองไปเรือ่ ย ๆ ตาไมอยูน งิ่ เชน มีสาวสวย ๆ มาในงาน
เยอะแยะ เขาตาอยูไ มสขุ เลย.
๒. ก. ชอบมองสิง่ ทีไ่ มควรมอง เชน เขาตาอยูไ มสขุ มองไปเห็น
คนกําลังลวงกระเปาผูห ญิงคนหนึง่ .
ติดชารต
ก. อยูใ น ๑๐ อันดับแรกซึง่ เปนทีน่ ยิ ม เชน เพลงใหมของเขา
ฮิตติดชารตอยางรวดเร็ว. (ชารต ตัดมาจาก อ. score chart).
ตีฉงิ่
ก. รวมหลับนอนกันระหวางหญิงรักรวมเพศ เชน ผมจีบเธอ
มานาน แตเธอไมเลนดวย เพิง่ มารูท หี ลังวาเธอชอบตีฉงิ่ .
คมม. เลนดนตรีไทย.
ตีนกบ
น. อุปกรณลกั ษณะคลายตีนของกบ ใชสวมเทาสําหรับวายน้าํ
หรือดําน้าํ เชน ชาวเลสวมแคตนี กบก็ดาํ น้าํ ลงไปจับกุง มังกรขึน้
มาได.
ตีนขวิด
๑. ว. อยางเรงรีบตลอดเวลา เชน เวลามีนอย ผูส มัครแตละคน
ตองเดินหาเสียงกันตีนขวิด.
๒. ก. วิง่ เตนอยางหนัก เชน พอใกลฤดูโยกยาย พวกทีจ่ อ
ตําแหนงใหญ ๆ ก็ตนี ขวิด. คมม. ขาขวิด ความหมายที่ ๒.
๕๒
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ตีนเปนระวิง ก. เดินไมหยุดดวยความเรงรีบเพือ่ ใหงานเสร็จทันเวลา เชน
กลุม นีท้ าํ งานมือเปนระวิง สวนกลุม ทีต่ อ งไปติดตองานก็
ตีนเปนระวิงทีเดียว. (เลียน มือเปนระวิง).
ตีนแมว
น. นักยองเบา, คนทีล่ กั เล็กขโมยนอย, เชน เจาของบานสอง
ตีนแมวดับคาบาน.
ตีนอยูไ มสขุ
ก. เดินไมระวังทําใหขา วของเสียหายหรือตนเองไดรบั บาดเจ็บ
เชน เขาตีนอยูไ มสขุ เดินไปเตะกอนหินหอเลือด.
ตุม ๆ ตอม ๆ, ตุม ๆ ตอม ๆ
ก. ตืน่ เตน, หวัน่ ใจ, ประหมา, เชน ระหวางรอฟงผลใจฉัน
ตุม ๆ ตอม ๆ กลัววาจะไมผา นสัมภาษณ.
ตุม ตอขา
น. ผูห ญิงอวนเตีย้ เชน ตุม ตอขาอยางฉันใสอะไรก็ไมสวยหรอก.
ตุม ตะตุม ตุย ก. อวนมาก, อวนเผละ, เชน ตุม ตะตุม ตุย อยางนี้ เธอควร
ลดน้าํ หนักไดแลวนะ.
ตุม มังกร, ตุม สามโคก
น. ผูห ญิงอวน เชน ผูห ญิงบานนีก้ นิ เกงทุกคน เลยมีแตตมุ มังกร
ทัง้ บาน. เธอกินเกงอยางนี้ ระวังจะเปนตุม สามโคก.
ตู, ตู ๆ
๑. ก. ประทัง, แกขดั , ทําไปพลางระหวางทีร่ อ, เชน เพิง่ เรียนจบ
ยังหางานทําไมได พอเลยใหมาชวยขายของทีร่ า นชําของนา
ตู ๆ ไปกอน.
๒. ก. ชดเชย เชน คราวทีแ่ ลวมังคุดทีซ่ อื้ ไปไมคอ ยดี คราวนี้
ชวยแถมใหพเิ ศษหนอยนะ ถือวาตูก นั .
(จ. ตู) .
เต็ง
๑. น. คนหรือตัวทีค่ าดวาจะชนะ เชน การแขงขันครัง้ นี้ เขาเปน
เต็งหนึง่ นองชายเขาเปนเต็งสอง.
๒. ก. แนนอน, คาดวาจะออกแนนอน, (ใชกบั หวยใตดิน) เชน
งวดนีเ้ ต็ง ๔๕๖ แตพอหวยออกเจามือกินเรียบ.
๕๓
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เต็งหาม

น. คนหรือตัวทีค่ าดวาจะชนะอยางแนนอน เชน การแขงวิง่ ควาย
วันนีเ้ ต็งหามก็คอื ควายของกํานันนัน่ แหละ.
ว. จะจะ, อยางชัดเจน, (ใชกบั การเห็นสิง่ ทีเ่ จาตัวไมตอ งการ
ใหใครเห็น) เชน เขานึกวาไมมใี ครเห็นเขาไปกินขาวกับกิก๊
แตพวกเราเห็นเต็มจอเลย.
ว. อยางชัดเจน (ใชกบั การเห็น) เชน ใครวาไมมพี ยาน
ฉันนีแ่ หละเห็นเต็มตาเลย. คมม. เต็มลูกนัยนตา,
เต็มสองตา.

เต็มจอ
เต็มตา
เต็มลูกนัยนตา
เต็มสตีม
เต็มสองตา
เต็มสองหู
เต็มอัตราศึก

ว. อยางชัดเจน (ใชกบั การเห็น) เชน ใครวาไมมพี ยาน
ฉันนีแ่ หละเห็นเต็มลูกนัยนตาเลย. คมม. เต็มสองตา, เต็มตา.
ก. เต็มกําลังความสามารถ เชน พอเขารับตําแหนง ผูบ ริหาร
ชุดใหมกท็ าํ งานเต็มสตีม. (สตีม มาจาก อ. steam).
ว. อยางชัดเจน (ใชกบั การเห็น) เชน เรือ่ งนีฉ้ นั เปนพยานได
เพราะเห็นเต็มสองตาเลย. คมม. เต็มลูกนัยนตา, เต็มตา.
ว. อยางชัดเจน (ใชกับการไดยนิ ) เชน เรือ่ งทีเ่ ขานินทาฉันนะ
ฉันไดยนิ เต็มสองหูเลย.
ก. เต็มตามทีก่ าํ หนดไว เชน การจัดประชุมใหญคราวนี้ พวกเรา
เตรียมความพรอมเต็มอัตราศึก.
ก. ชวยกันออกเงินเพือ่ การใดการหนึง่ เชน บรรดาเจาของราน
ในตลาดเตยเงินเพือ่ จัดงิว้ ไหวเจาประจําป. (เตย จ. วา โตย =
เรีย่ ไร).
ก. วางทาเกินพอดีจนทําใหผอู นื่ รูส กึ หมัน่ ไส เชน เขาคงคิดวา
ตัวเองทัง้ หลอทัง้ รวยเลยเตะนาดู. ดาราคนนีพ้ อดังแลวเตะจุย
ชะมัด. คมม. จุย .

เตยเงิน
เตะ, เตะจุย
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เตาขาว

ก. แตงเรือ่ งขึน้ แลวนําเสนอเปนขาว เชน ถาคุณเตาขาวแบบนี้
นอกจากจะถูกฟองแลว ก็จะไมมใี ครซือ้ หนังสือของเราอีกดวย.
แตงกับงาน ก. ทําแตงานจนไมมเี วลาจะหาคูแ ละไมไดแตงงาน เชน เขามัวแต
แตงกับงานเลยไมมเี วลาจีบผูห ญิง.
แตงองคทรงเครือ่ ง
ก. แตงตัว เชน จะไปงานโรงเรียนแคนี้ ทําไมถึงใชเวลา
แตงองคทรงเครือ่ งตัง้ สองชัว่ โมง.
แตไหนแตไร
ว. ตัง้ แตนานมาแลว, ทีผ่ า นมา, เชน เขาเปนคนธัมมะธัมโมมา
แตไหนแตไรแลว. แตไหนแตไรเขาไมเคยจูจ ี้ ทําไมตอนนีก้ ลับ
เปลีย่ นไป.
แตออ นแตออก
ว. ตัง้ แตเกิด, ตัง้ แตเด็ก, เชน เขารักหลานคนนีม้ าก เพราะดูแล
กันมาแตออ นแตออก.
โตจนหมาเลียตูดไมถงึ
ก. โตเปนผูใ หญ เชน โตจนหมาเลียตูดไมถงึ แลว ยังแบมือ
ขอเงินแมอยูอ กี .
โตเต
ก. เดินไปเรือ่ ย ๆ ไมมจี ุดหมาย, เดินเลน, เชน เรียนอยู
ธรรมศาสตร ทําไมมาโตเตแถวสยามบอย ๆ.
โตวันโตคืน ๑. ก. เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เชน ลูกชายโตวันโตคืน เสือ้ เพิง่
ซือ้ มาใหม ๆ คับเสียแลว. มะมวงตนนีโ้ ตวันโตคืนดีจริง
ปลูกไดไมนานก็มลี กู ใหกนิ แลว.
๒. ก. เจริญเติบโตหรือเจริญรุง เรืองอยางรวดเร็ว เชน กิจการ
ของเขาโตวันโตคืน เดีย๋ วนีส้ ง สินคาไปตางประเทศแลว.
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ไตสวนฉุกเฉิน
ก. พิจารณาไตสวนทันทีเมือ่ มีผฟู อ งรองเนือ่ งจากเปนเรือ่ ง
เรงดวน เชน ศาลปกครองไตสวนฉุกเฉินกรณีสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน.

ÍÑ¡ÉÃ ¶
ถลมตัว

ก. ถอมตัวมากเกินไป เชน เธอทําหนาทีไ่ ดดขี นาดนีย้ งั จะมา
ถลมตัวอีก.
ก. กินเหลา เชน พอตกเย็นก็ชวนเพือ่ นมาถองเหลา.
๑. ก. ถอดสารลับออกเปนภาษาสามัญ. (พจน.)
๒. ก. แปลนัยของถอยคํา เชน เขาบอกวาปหนาสภาจะเปลีย่ น
โฉม มีผถู อดรหัสวาจะมีคนมาตัง้ รัฐบาลชุดใหม.
๓. ก. ตีความสิง่ ทีซ่ บั ซอน ซึง่ ไมเคยรูม ากอน เชน
นักวิทยาศาสตรไทยสามารถถอดรหัสพันธุกรรมขาว
ไดวายีนตัวใดทําใหขาวสูงพนระดับน้าํ ทวม.
๑. ก. ฉุดขึน้ , ดึงขึน้ , เชน ถอนฟน ถอนเสา ถอนหญา; บอกเลิก
เชน ถอนประกัน ถอนฟอง ถอนหมัน้ ; เอาตัวออกจากพันธะ
เชน ถอนตัว; คอนขาง, เกือบ, เริม่ , เชน ถอนฉุน. (พจน.)
๒. ก. แกอาการเมาคางดวยการกินเหลาเพิม่ เชน เมือ่ คืน
กินเหลามาก เมาคาง เชานีเ้ ลยตองถอน.
ก. ฉุนขึน้ มาทันที เชน พอรูว า ลูกสาวออกไปเทีย่ วกับเพือ่ นชาย
พอก็ถอนฉุน.
ก. ใชเข็มควักถักดายใหเปนลูกไม เชน เขาใชดา ยอยางดี
ถักโครเชตเปนผาปูโตะ. เสือ้ ถักโครเชตตวั นีส้ วยดี. (โครเชต
มาจาก อ. crochet).

ถองเหลา
ถอดรหัส

ถอน

ถอนฉุน
ถักโครเชต
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ถักนิต, ถักนิตติง้
ก. ถักไหมพรมดวยไมนติ ๒ อันใหเปนผาพันคอ เสือ้ หมวก
ถุงเทา เปนตน เชน เขาถักนิตติง้ เกงเลยถักผาพันคอไปใหทหาร
ชายแดน. (นิต มาจาก อ. knit, นิตติง้ มาจาก อ. knitting).
ถามหา
ก. เปน (ใชกบั โรคตาง ๆ) เชน มะเร็งถามหา. หวัดถามหา.
โรคกระเพาะถามหา. โรคตับถามหา.
ถึงบางออ
ก. เขาใจ, นึกออก, จําได, เชน ฉันอธิบายตัง้ นานกวาเขาจะ
ถึงบางออ.
ถือไพเหนือกวา
ก. มีสงิ่ ทีไ่ ดเปรียบกวาอีกฝายหนึง่ เชน เขาคิดวาถือไพเหนือกวา
จึงพูดจาขมขูท กุ วัน.

ÍÑ¡ÉÃ ·
ทอลกออฟเดอะทาวน
น. เรือ่ งทีโ่ จษขานกันทัว่ เมือง เชน ดาราดังทําอะไรประหลาด ๆ
ก็เปนทอลกออฟเดอะทาวน. (อ. talk of the town).
ทอลกอะเบาตเมาธแตก
ก. พูดคุยไมหยุดปาก เชน สองคนนีท่ าํ งานอยูด ว ยกันทุกวัน
ยังจะมาทอลกอะเบาตเมาธแตกกันทีห่ อพักอีก. (ทอลก มาจาก
อ. talk, อะเบาต มาจาก อ. about, เมาธ มาจาก mouth).
ทะลึง่ บอง
ก. แสดงกิรยิ าหรือวาจาอันไมสมควรหรือไมถกู กาลเทศะ,
แสดงกิรยิ าหรือวาจาอาจเอือ้ ม ไมรจู กั ทีต่ า่ํ ทีส่ งู , เชน ผูใ หญจะ
คุยกัน อยามาทะลึง่ บองแถวนี.้
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ทามาก

ก. แอก, ยักทาหรือเลนแงเพือ่ ใหเห็นความสําคัญของตน, เชน
ตอนเขาวงการใหม ๆ ใคร ๆ ก็ขอสัมภาษณเขาได ไมทา มาก
เหมือนเดีย๋ วนีห้ รอก.
๑. ก. ทํางานหรือแบบฝกหัดตามทีค่ รูอาจารยสง ใหทาํ
นอกเวลาเรียน. (พจน.)
๒. ก. มีเพศสัมพันธกบั ภรรยา เชน แตงงานตัง้ หลายปแต
ยังไมมลี กู สงสัยจะไมคอ ยไดทาํ การบาน.
ก. ทําตัวไรประโยชน, อยูเ ฉย ๆ, ไมทาํ อะไร, ไมชว ยอะไร,
ไมพดู อะไร, เชน ถาไมชว ยหยิบจับอะไร ก็ไปใหพน อยามายืน
ทําซากอยูแ ถวนี.้ ไอหนุม คนนัน้ มายืนทําซากอะไรอยูห นาบาน.
คมม. ทําบือ้ , ทําเบือ๊ ก.
ก. ทําตัวไรประโยชน, อยูเ ฉย ๆ, ไมทาํ อะไร, ไมชว ยอะไร,
ไมพดู อะไร, เชน จะพูดอะไรก็ไมพดู มานัง่ ทําบือ้ อยูไ ด. ยายคนนี้
มานัง่ ทําบือ้ อะไรก็ไมร.ู คมม. ทําซาก, ทําเบือ๊ ก.
ก. ทําตัวไรประโยชน, อยูเ ฉย ๆ, ไมทาํ อะไร, ไมชว ยอะไร,
ไมพดู อะไร, เชน งานการไมมหี รือยังไง ถึงมาทําเบือ๊ กอยูแ ถวนี.้
อีกตัง้ นานกวางานจะเริม่ จะรีบไปทําเบือ๊ กอะไร คมม. ทําซาก,
ทําบือ้ .
ว. ปวยการทํา, ไมจาํ เปนตองทํา, เชน พูดไปทําไมมี ไมได
ประโยชนอะไรหรอก. รีบรอนไปทําไมมี ยังไงเขาก็ตอ งรอเรา.
น. ทีท่ สี่ ามารถทําธุรกิจไดดแี ละมีแนวโนมทีจ่ ะมีราคาสูงขึน้
ในเวลาอันรวดเร็ว เชน พอมีศนู ยการคามาสราง ทีแ่ ถวนีก้ ก็ ลาย
เปนทําเลทอง.

ทําการบาน

ทําซาก

ทําบือ้
ทําเบือ๊ ก

ทําไมมี
ทําเลทอง
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ทิงเจอรเบอรี่ ก. พูดไมจริง พูดแตงเรือ่ ง และทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเดือดรอน
วุน วายอยูเ สมอ เชน เพิง่ เขามาเปนดาราแท ๆ แตทาํ ไม
ทิงเจอรเบอรีข่ นาดนี.้ (ทิงเจอร มาจาก อ. tincture เปนยาใส
แผลสด เมือ่ ใสจะแสบมาก + เบอรี่ ตัดมาจาก สะตอเบอรี)่ .
ทิงเจอรเรียกพี่
ก. ทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเดือดรอนวุน วายอยางมาก เชน ฉันวา
เธออยาไปยุง กับเขาดีกวา พอคนนีน้ ะ ทิงเจอรเรียกพีเ่ ลยแหละ.
(ทิงเจอร มาจาก อ. tincture เปนยาใสแผลสด เมือ่ ใสจะ
แสบมาก).
ทีเชิต้
น. เสือ้ ยืด คอกลมหรือคอวี มักเปนแขนสัน้ . (อ. T-shirt).
ทือ่ มะลือ่
๑. ก. นิง่ เฉยไมกระดุกกระดิกเหมือนสิง่ ไมมชี วี ติ เชน เขา
ทํางานกันวุน วาย มัวมานัง่ ทือ่ มะลือ่ อยูไ ด.
๒. ก. ทึม่ , ไมเฉียบแหลม, เชน ทีผ่ หู ญิงเขาไมชอบ ก็เพราะนาย
มันทือ่ มะลือ่ อยางนีแ้ หละ.
ทุม ทุน
ก. ยอมจายเงินจํานวนมาก, ลงทุนอยางเต็มที,่ เชน ฉันวาเขา
ตองหวังประโยชนอะไรจากเธอไมอยางนัน้ เขาจะทุม ทุน
อยางนีท้ าํ ไม.
เทกระจาด ๑. ก. อาการทีร่ ถบรรทุกหรือรถโดยสารเกิดอุบตั เิ หตุทาํ ให
ผูโ ดยสารตายหรือไดรบั บาดเจ็บหรือขาวของตองเสียหาย
ไปทัง้ คัน (พจน.) เชน เกือบจะถึงทีห่ มายอยูแ ลว แตรถไป
เทกระจาดเสียกอน.
๒. ก. แจกทรัพยสงิ่ ของหรือใหบริการฟรีแกคนจํานวนมาก เชน
หลังจากแจกเงินในโครงการประชาชนนิยมไปแลว รัฐบาลจะ
เทกระจาดรอบสองในเร็ว ๆ นี.้
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เทงทึง

ก. ตาย เชน ถาตองนัง่ อัดไปในรถคันเดียว สงสัยจะเทงทึง
เสียกอนเพราะหายใจไมออก.(มาจากเสียงตะโพนทีบ่ รรเลง
เพลงชือ่ “ประจําวัด” ในงานศพ).
เทฟลอน
น. สารทีใ่ ชเคลือบดานในกระทะหรือหมอ ทําใหอาหารไมตดิ
ภาชนะ เชน ใชกระทะเทฟลอนผัดกวยเตีย๋ วไมตอ งใสนา้ํ มัน
มากก็ได. (อ. Teflon มาจากคําวา polytetrafluorethylene กับ
หนวยคําเติมหลัง on).
เทวดาเลีย้ ง ก. อยูไ ดโดยไมตอ งดูแลเอาใจใส (ใชกบั ตนไม) เชน ตนไมพวกนี้
เทวดาเลีย้ ง เขาไมเคยรดน้าํ เลย แตกไ็ มตาย.
แทงศูนย, แทงบัญชีศนู ย
ก. ยอมรับวาไมมโี อกาสไดเงินหรือของทีใ่ หยมื ไปหรือหายไป
กลับคืนอยางแนนอน เชน เงินทีใ่ หยมื คราวนีแ้ ทงศูนยไดเลย.
แท็ต
๑. น. เครือ่ งมือสําหรับถักดายใหเปนลูกไม ทําดวยกระหรือ
พลาสติก เปนรูปรีขนาดยาวประมาณ ๒ นิว้ กวางครึง่ นิว้
ปลายแหลม ๒ แผนประกบปลายชิดกัน ระหวางแผนมีแกน
สําหรับพันดาย เชน เขาพันดายใสแท็ตไวแลว พรอมทีจ่ ะ
เริม่ ถัก.
๒. น. ลูกไมทถี่ กั ดวยแท็ต เชน เขาถักแท็ตไวตดิ ทีร่ มิ ผาเช็ดหนา.
(อ. tat).

ÍÑ¡ÉÃ ¹
นมกระฉอก

ก. สวมเสือ้ คอลึกและกวางมากเกินไปจนเห็นหนาอกลนออกมา
เชน ทัง้ ๆ ทีร่ วู า จะมาวัด ยังนมกระฉอกแบบนีไ้ ดยงั ไง.
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นมนานกาเล ว. นานมาก, โบราณมาก, เชน เรือ่ งตัง้ นมนานกาเลใคร
จะไปจําได.
นรก
น. สถานทีห่ รือสิง่ ทีท่ าํ ใหมคี นตายอยางสยดสยองเปนจํานวน
มาก เชน ไฟนรก. ผับนรก. เรือนรก.
นอง
๑. น. คําเรียกผูท มี่ ีฐานะทางสังคมต่าํ กวาผูพ ดู เชน นอง
ขอสัง่ อาหารหนอย.
๒. น. คําใชนําหนาชือ่ เด็กหรือผูท มี่ อี ายุนอ ย เชน นองหนึง่ .
นองโบ.
๓. น. ลูก เชน เดีย๋ วซือ้ เสือ้ ไปฝากนองหนอย, ลูกทีอ่ ยูใ นทอง
เชน จะคลอดนองเมือ่ ไร.
๔. น. คํานําหนาคําเรียกสัตวเลีย้ งวา นองหมา. นองแมว.
นองทอง
น. ขาสวยมาก เชน ดารานองทองประกันนองไวหลายลาน.
นองโน
น. หญิงสาวทีม่ หี นาอกใหญมาก เชน นองโนเรียนอยูค ณะอะไร.
(โน ยอมาจาก โนตม ซึง่ เปนคําผวน).
นองเหล็ก
น. กําลังขาทีแ่ ข็งแรงมาก เชน มีนกั ปน นองเหล็กสมัคร
แขงจักรยานการกุศลุ หลายคน.
นอนหมหนังสือพิมพ, นอนอานหนังสือพิมพ
ก. ตายดวยอุบตั เิ หตุบนทองถนน ศพมักจะวางไวริมถนนโดย
มีหนังสือพิมพปด เชน ขับรถดี ๆ นะ อยาไปนอนหม
หนังสือพิมพอยูข า งถนนเสียละ.
นอนเอาตีนกายหนาผาก
ก. กลุม ใจมาก, คิดไมตก, เชน ชวงนีเ้ ขาตกงาน แมปว ยแลว
นองชายยังขึน้ ศาลอีก เขาแทบจะนอนเอาตีนกายหนาผาก.
(เลียนสํานวน นอนเอามือกายหนาผาก).
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นอนเอามือกายหนาผาก
ก. นอนเอามือขางหนึง่ วางบนหนาผาก แสดงความกลุม ใจ เชน
พักนีเ้ ห็นพอนอนเอามือกายหนาผากบอย ๆ สงสัยจะมีเรือ่ ง
กลุม ใจ.
นัก
๑. น. ใชประกอบหนาคําอืน่ หมายความวา ผู เชน นักเรียน,
ผูช อบ เชน นักดืม่ นักทองเทีย่ ว, ผูช าํ นาญ เชน นักเทศน
นักดนตรี นักคํานวณ นักสืบ, ผูม อี าชีพในทางนัน้ ๆ เชน
นักกฎหมาย นักแสดง นักเขียน. (ข.). (พจน.)
๒. น. ผูม คี วามสามารถในการกีฬา เชน นักบอล. นักบาส.
นักแบ็ด. นักวอลเลย. นักยิมนาสติก. นักวิง่ . นักมวย.
นักวรรณศิลป
๑. น. นักวิชาการผูม คี วามรูค วามสามารถในดานวรรณคดีและ
วรรณกรรม.
๒. น. นักวิชาการผูม คี วามรูค วามสามารถในการใชภาษา เชน
เขียน บันทึก วิเคราะหหนังสือหรือเอกสาร เปนตน เชน
ขาราชการราชบัณฑิตยสถานมีตาํ แหนงเปนนักวรรณศิลป.
นัง่ แปน
ก. ดํารงตําแหนง เชน เขาหวังทีจ่ ะกลับมานัง่ แปนผูอ าํ นวยการ
สถาบันนีอ้ กี ครัง้ หนึง่ .
นัง่ ไมตดิ
ก. นัง่ อยูก บั ทีน่ าน ๆ ไมได, ผุดลุกผุดนัง่ เพราะวิตกกังวล, เชน
พอไดขา ววารถทัวรทลี่ กู นัง่ ไปประสบอุบตั เิ หตุ พอก็นงั่ ไมตดิ เลย.
นากลัว
ก. สงสัย, คาดวา, เชน คืนนีน้ า กลัวฝนจะตก. นากลัววา
เขาจะไมมา.
นาทีทอง
น. ชวงเวลาสัน้ ๆ ทีใ่ หซอื้ ของในราคาถูกพิเศษ เชน
หางสรรพสินคามักมีนาทีทองจูงใจใหลกู คาซือ้ ของมากเปน
พิเศษ.
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นานทีปหน

ว. นาน ๆ ครัง้ เชน นานทีปห นถึงจะไดพบกันสักที ตองอยูค ยุ กัน
นาน ๆ หนอยนะ.
นาแปลงนอย, นาผืนนอย
น. อวัยวะเพศของผูห ญิง (ใชในความหมายวาเปนสมบัตติ ดิ ตัว
ผูห ญิง) เชน ผูห ญิงบางคนก็ใชนาผืนนอยหากินเพราะคิดวา
ไดเงินงายโดยไมตอ งทํางานหนัก.
นายกเล็ก
น. ผูด าํ รงตําแหนงผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมือง
พัทยา นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชน งานวันนีท้ า นนายกเล็กใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน.
นาฬิกาชีวติ
๑. น. เวลาแนนอนตามธรรมชาติทพี่ ชื ออกดอกออกผล หรือ
สัตวเริม่ ผสมพันธุ เขาจําศีล เปนตน เชน พอเขาหนารอน
นาฬิกาชีวติ ก็ทาํ ใหตน คูนทิง้ ใบแลวออกดอกสะพรัง่ เต็มตน.
๒. น. กลไกในรางกายทีก่ าํ หนดการทํางานของรางกายที่
สัมพันธกบั เวลา อุณหภูมิ และฤดูกาล เชน พอถึงเวลาตีหา
นาฬิกาชีวติ ก็เตือนใหตนื่ ไมวา จะนอนดึกแคไหน. เวลาแตละ
ชวงของวันทีเ่ หมาะสมจะทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึง่
ซึง่ สงผลดีตอ สุขภาพมากทีส่ ดุ เชน ถากินอยู หลับนอนตาม
นาฬิกาชีวติ รางกายจะสดใสแข็งแรง.
(อ. biological clock หรือ body clock).
น้าํ โคลา
น. น้าํ อัดลมประเภทหนึง่ มีสดี าํ เชน โคคาโคลา. เปปซีโ่ คลา.
กระทิงแดงโคลา. คมม. เครือ่ งดืม่ น้าํ ดํา.
น้าํ จิม้ บวย
น. น้าํ จิม้ มีลกั ษณะใส หนืด ทําจากลูกบวยดอง น้าํ สมสายชู และ
น้าํ ตาล รสหวานอมเปรีย้ ว นิยมใชจมิ้ อาหารประเภททอด เชน
ทอดมัน ปอเปย ะ แฮกนึ๊ ฮอยจอ ฯลฯ. คมม. บวยเจีย่ .
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น้าํ ทวมหลังเปด
ก. เวลาทีไ่ มมวี นั จะมาถึง เชน คงตองรอใหนา้ํ ทวมหลังเปด
เสียกอนเขาถึงจะกลับใจเปนคนดี.
น้าํ เป-ลา
น. น้าํ ดืม่ ธรรมดา อาจใสนา้ํ แข็งหรือไมกไ็ ด เชน ฉันไมชอบ
น้าํ อัดลม ขอน้าํ เป-ลาก็แลวกัน. (เลียนคําวา น้าํ โคลา).
น้าํ มังสวิรตั ิ น. เหลา เชน เมียผมเขากินมังสวิรตั ิ ผมก็กนิ น้าํ มังสวิรตั ทิ กุ วัน.
น้าํ มันจิง้ เหลน
น. น้าํ มันทีเ่ ชือ่ วาใชทาและนวดใหอวัยวะเพศชายมีขนาด
ใหญขนึ้ .
น้าํ มันมวย
น. น้าํ มันหรือครีมทีใ่ ชทาและนวดเพือ่ คลายกลามเนือ้ และ
บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก เชน นักวิง่ ทาน้าํ มันมวยกอนลงแขง
เพือ่ คลายกลามเนือ้ .
น้าํ ยาฟอกขาว
น. น้าํ ยาเคมีสาํ หรับกัดสีวตั ถุเชนผา ไม หวาย เปนตน ใหขาวขึน้ .
น้าํ แยกสาย ไผแยกกอ
น. ผูท เี่ คยทํางานรวมกันมาภายหลังแยกยายกันไปทํางานตาม
ความชอบหรือความถนัดของตน เชน เมือ่ โครงการวิจยั สิน้ สุดลง
นักวิจยั ก็แยกยายกันไปเปนน้าํ แยกสาย ไผแยกกอ แตก็
นัดพบกันไมเคยขาด. คมม. ไผแยกกอ หนอแตกเหลา.
(ใชครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓).
น้าํ ลายแตกฟอง
ก. คุยฟุง , คุยโม, เชน งานเสร็จแลวหรือถึงมานัง่ น้าํ ลาย
แตกฟองอยูท นี่ .ี่
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น้าํ หมักชีวภาพ

นุง ลมหมฟา

น. น้าํ ทีไ่ ดจากการหมักพืชผักผลไม ใบไม ขยะ กับกากน้าํ ตาล
หรือหัวเชือ้ ใชเปนปุย หรือยากําจัดแมลง เชน คนแถวนีท้ าํ
น้าํ หมักชีวภาพใชเอง ไมตอ งใชปยุ เคมี ผักผลไมตา ง ๆ
จึงปราศจากสารเคมีอนั ตรายรอยเปอรเซ็นต.
ก. ไมสวมเสือ้ ผา, เปลือยกาย, เชน อากาศหนาวขนาดนี้
เธอยังนุง ลมหมฟาถายปฏิทนิ ปลุกใจเสือปา.

ÍÑ¡ÉÃ º
บดแขง

ก. เลนหรือแขงฟุตบอล เชน สองทีมนีบ้ ดแขงกันทีไร คนดูจะ
เต็มสนามทุกที.
บทประพันธ น. ผลงานรอยแกวหรือรอยกรอง เชน ละครเรือ่ งสีแ่ ผนดิน
ดัดแปลงจากบทประพันธของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ฉันทอาศิรวาทบทนีเ้ ปนบทประพันธทไี่ ดรบั รางวัลทีห่ นึง่ .
บทรอยกรอง น. ถอยคําทีเ่ รียบเรียงขึน้ โดยมีฉนั ทลักษณ เชน บทรอยกรอง
ไทยทุกประเภทมีสมั ผัสเปนขอบังคับ. คมม. คําประพันธ.
บทเรียนราคาแพง
น. คติเตือนใจอันมีคา ยิง่ เกิดจากการทําสิง่ ทีไ่ มควรทําหรือไมทาํ
สิง่ ทีค่ วรทํา ทําใหสญ
ู เสียสิง่ ทีม่ คี า มาก เชน เราคบเพือ่ นไมดี
เลยตองมาอยูส ถานพินจิ อยางนี้ นับเปนบทเรียนราคาแพง.
บรรเจิด
ก. หรูเลิศและดูดี เชน พอทําผมแตงหนาแลวบรรเจิดมาก.
เขาออกแบบชุดสุดบรรเจิดใหเจาสาว. พูดยอ ๆ วา เจิด.
บรา
น. เสือ้ ชัน้ ในหญิงทีย่ กเตานมเพือ่ ใหไดรปู ทรง เชน เสือ้ ตัวนอก
บาง ใสแลวเห็นบราเลย. คมม. ยกทรง. (ยอมาจาก อ. brasier).
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บริจาคเลือดใหยงุ
ก. ถูกยุงรุมกัด เชน ทีน่ ไี่ มมมี งุ ลวดและไมมมี งุ สงสัยคืนนีต้ อ ง
บริจาคเลือดใหยงุ .
บริหาร
ก. ทําใหอวัยวะใดอวัยวะหนึง่ ทํางานเปนพิเศษ เชน เขาอางวา
ตองเลนไพเพือ่ บริหารมือและบริหารสมอง. เมือ่ วานรถเสีย
พวกเราตองบริหารขาเกือบชัว่ โมงกวาจะถึงทีพ่ กั .
บริหารขา ก. เดินเปนเวลานานมาก เชน เมือ่ วานรถเสีย พวกเราตอง
บริหารขาเกือบชัว่ โมงกวาจะถึงทีพ่ กั .
บริหารสมอง
ก. ใชสมองขบคิด เชน ถึงจะเกษียณแลว แตผมยังไดบริหาร
สมองเพราะเขายังเชิญเปนกรรมการอยู.
บริหารเสนห
ก. โปรยเสนห, หวานเสนห, เชน คุณเลขาคนสวยมาบริหาร
เสนหท สี่ โมสรกีฬาทุกเย็น.
บลูทธู
๑. น. ชุดหูฟง และไมโครโฟนไรสายทีเ่ ชือ่ มสัญญาณกับ
โทรศัพทมอื ถือ เสียบทีห่ ขู องผูใ ชโทรศัพทมอื ถือ เชน เวลา
ขับรถไมควรใชโทรศัพทมอื ถือถึงจะมีบลูทธู ก็ตาม.
๒. น. ระบบเชือ่ มตออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสเชน โทรศัพทมอื ถือ
คอมพิวเตอร เครือ่ งเสียง โทรทัศน โดยไมใชสาย เชน เธอเปด
บลูทธู ซิ ฉันจะสงเพลงไปให.
(มาจากชือ่ เครือ่ งหมายการคาBluetooth ซึง่ มาจากชือ่ กษัตริย
เดนมารก Harald Bluetooth).
บวม, บวม ๆ
ก. ไมเต็มบาท, แปลก ๆ, เชน นายคนนีท้ าํ อะไรพิกล ไมบา
ก็บวม.
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บวยเจีย่

น. น้าํ จิม้ มีลกั ษณะใส หนืด ทําจากลูกบวยดอง น้าํ สมสายชู และ
น้าํ ตาล รสหวานอมเปรีย้ ว นิยมใชจมิ้ อาหารประเภททอด เชน
ทอดมัน ปอเปย ะ แฮกนึ๊ ฮอยจอ ฯลฯ. คมม. น้าํ จิม้ บวย. (จ.).
บอนไซ
๑. น. ตนไมทถี่ กู บังคับไมใหเจริญเติบโตตามปรกติ เชน
งานนีจ้ ะมีบอนไซทีช่ นะประกวดมาโชวดว ย.
๒. ก. บังคับไมใหเจริญเติบโตตามปรกติ (ใชกบั ไมยืนตน) เชน
ฉันสงสารตนไมทถี่ กู บอนไซ นาจะปลอยใหเติบโตไปตาม
ธรรมชาติ.
๓. ก. กีดกันไมใหพฒ
ั นาหรือเจริญกาวหนา เชน ระบบ
การศึกษาของไทยทําใหเด็กสวนใหญถกู บอนไซจนยาก
จะพัฒนาได.
(ญ. บอนไซ วา ตนไมทปี่ ลูกในอางหรือชาม).
บานใกลเรือนเคียง
ว. เปนเพือ่ นบาน เชน เราคนบานใกลเรือนเคียงกัน มีอะไรก็
ชวยกันได.
บานนอก
๑. น. เขตแดนทีพ่ น จากเมืองหลวงออกไป, เขตทีอ่ ยูน อกตัวเมือง.
(พจน.)
๒. ว. ทีอ่ ยูห า งไกลความเจริญ. (พจน.)
๓. ก. มีลักษณะเชย ไมทนั สมัย เชน เขาแตงตัวอยางนี้
ดูบา นนอกจัง. คมม. บานนอกคอกนา ความหมายที่ ๒.
บานนอกคอกนา
๑. น. เรียกคนทีเ่ ปนชาวไรชาวนาอยูน อกกรุงหรือเมืองหลวง.
(พจน.)
๒. ก. มีลกั ษณะเชย ไมทนั สมัย เชน ดูภายนอกเขาเหมือน
เปนคนบานนอกคอกนา แตความคิดทันสมัยมาก.
คมม. บานนอก ความหมายที่ ๓.
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บานบุรี

ก. ใชเงินเกินกวาทีป่ ระมาณการหรือกําหนดไวมาก เชน
งานคราวนีก้ ะวาจะใชงบสองแสน แตพอเขามาเปนแมงาน
งบประมาณบานบุรไี ปหาแสน.
น. ผูท แี่ กปญ
 หาโดยไมใชกาํ ลัง, ใชวา พวกบุน หรือ ฝายบุน เชน
เขาเปนผูบ ริหารฝายบุน ไมชอบไปใชกาํ ลังกับใคร. (จ. บุง วา
ตัวหนังสือ, ภาษาเขียน).

บุน
บุพเพอาละวาด

น. การเคยเปนเนือ้ คูใ นลักษณะของคูก ดั กันมาแตชาติปางกอน
เชน คงเปนเพราะบุพเพอาละวาดเลยไดแตงงานกันทัง้ ๆ
ทีท่ ะเลาะกันทุกวัน. (เลียนคําวา บุพเพสันนิวาส).
บุหรีก่ น กรอง
บู
บูต

บูต ยาง
เบือ๊ ก
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น. บุหรีท่ มี่ สี ว นตอโคนทําดวยใยสังเคราะหเพือ่ กรองสารพิษ
ออกจากควันบุหรี.่
ก. ตอสู เชน เขาถนัดแตเรือ่ งบู ไมถนัดเรือ่ งเจรจา. (จ. วา
การตอสู, การรบ).
๑. น. รองเทาหนังหุม ขึน้ มาถึงกลางนองหรือใตหวั เขา. คมม.
รองเทาบูต .
๒. น. รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก หุม ขึน้ มาถึงกลางนอง
หรือใตหวั เขา เชน ชาวนาใสบตู กันเชือ้ โรคฉีห่ นู. คมม.
บูต ยาง.
(อ. boot).
น. รองเทาทําดวยยางหรือพลาสติก หุม ขึน้ มาถึงกลางนองหรือ
ใตหวั เขา เชน ชาวนาใสบตู ยางกันเชือ้ โรคฉีห่ นู. คมม. บูต
ความหมายที่ ๒. (บูต มาจาก อ. boot).
น. คนทีไ่ มเขาทา ไมไดเรือ่ ง ทําอะไรไมเปน ชวยทําอะไรไมได
เชน ไอเบือ๊ กนีม่ ายืนเกะกะแถวนีท้ าํ ไม.
68
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แบบ, แบบวา ถอยคําทีพ่ ดู ติดปาก ใชนาํ หรือแทรกประโยคหรือขอความ เชน
แบบวาถาทํางานเหนือ่ ยมากเกินไป เราแบบจะรูส กึ
ไมคอ ยสบาย เพราะแบบวาพักผอนไมเพียงพอ. คมม.
ประมาณวา.
แบบเบิร๊ ด ๆ ว. อยางสบาย ๆ เชน วันนีว้ นั หยุด ผมจะขอคุยกับผูร ว มรายการ
แบบเบิร๊ ด ๆ นะครับ. (มาจากชือ่ คอนเสิรต ของนักรองชือ่ ธงชัย
แมคอินไตย หรือ เบิรด ).
แบะแซ
น. สารเหนียว ใส มีรสหวาน ทําจากแปงมันสําปะหลัง
ใชผสมอาหารหรือขนมอยางกระยาสารท ตังเม ทําใหเกาะ
ตัวเหนียว. (จ.).
โบเบ
ก. หมด เชน ขนมในกลองโบเบแลวนะ.
ไบ, ใบ
น. ผูช ายทีร่ กั หรือมีความสัมพันธทางเพศไดทงั้ กับหญิงหรือกับ
ชาย เชน ดาราชายทีแ่ ตงงานไปแลวบางคนถูกกลาวหาวาเปน
ไบ เพราะมีคนเห็นทีบ่ ารเกยบอ ย ๆ. คมม. เสือไบ, เสือใบ,
ปลาสองน้าํ . (ตัดมาจาก อ. bisexual).
ใบปด
น. แผนประกาศหรือโฆษณาขนาดใหญ ใชตดิ ผนังหรือกําแพง
เชน ริมถนนสายนีม้ ใี บปดโฆษณาสินคาติดเต็มไปหมด.
คมม. โปสเตอร ความหมายที่ ๒.
ใบเสร็จ
๑. น. เอกสารทีแ่ สดงวาไดรบั เงินเปนการถูกตองแลว. (พจน.)
๒. น. หลักฐานเปนเอกสาร เชน นายกบอกวาจะจัดการ รมต.
ทีม่ ขี า ววาคอรรปั ชัน่ ทันทีโดยไมตอ งมีใบเสร็จ.
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ปฏิบตั กิ ารสายฟาแลบ
น. การทําภารกิจสําคัญใหลลุ ว งในเวลาอันรวดเร็ว เชน การจูโ จม
เพือ่ ชวยตัวประกันครัง้ นีเ้ ปนปฏิบตั กิ ารสายฟาแลบ.
ปรกติสขุ
ก. มีความสุขตามปรกติ เชน ตอนนีค้ รอบครัวเราก็ปรกติสขุ ดี.
ประมาณวา ถอยคําทีพ่ ดู ติดปาก ใชนาํ หรือแทรกประโยคหรือขอความ เชน
ประมาณวาคืนนีค้ ณ
ุ เธอจะไปงานปารตี้ เลยตองเขาราน
เสริมสวยแตเชา ประมาณวากลัวจะเลิศนอยหนากวาเพือ่ น ๆ.
คมม. แบบ, แบบวา.
ประโยคทอง น. ขอความทีม่ คี วามหมายเดนและมีความไพเราะ มีคนนําไป
อางอิง เชน แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้าํ เหลือ
กําหนด เปนประโยคทองจากเรือ่ งพระอภัยมณี. คมม.
วรรคทอง.
ประสาทกลับ ก. มีอาการผิดไปจากปรกติ (มักเปนการเปลีย่ นจากพฤติกรรม
ทีไ่ มดเี ปนดี) เชน ทุกทีมาถึงก็ดา ลูกนอง แตวนั นีเ้ ดินยิม้ ทักทาย
ทุกคน สงสัยจะประสาทกลับ.
ปรีด๊ , ปรีด๊ ขึน้ , ปรีด๊ แตก
ก. โกรธจัดขึน้ มาทันทีทนั ใด เชน อานขาวขาราชการรังแก
ประชาชนแลวปรีด๊ ทุกทีเลย.
ปลอยโฮ
ก. รองไหออกมาอยางเต็มที่ เชน ดาราสาวถึงกับปลอยโฮ เมือ่
นักขาวถามถึงคูห มัน้ ของเธอทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุเสียชีวติ .
ปลาแผน
น. ลูกชิน้ ปลาอยางหนึง่ ลักษณะเปนแทงกลม ๆ ทําดวยเนือ้ ปลา
ผสมแปงเล็กนอย นึง่ ใหสกุ แลวทอดใหเหลือง หัน่ แฉลบบาง ๆ
ใสกว ยเตีย๋ วหมู.
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ปลาสองน้ํา

น. ผูช ายทีร่ กั หรือมีความสัมพันธทางเพศไดทงั้ กับผูห ญิง
และผูช าย เชน เขาเปนพวกปลาสองน้าํ แตงงานมีลกู แลวแตมี
ชายหนุม เปนกิก๊ . คมม. เสือไบ, เสือใบ, ไบ, ใบ.
ปลาเสน
น. ของกินเลนอยางหนึง่ เปนเสนเล็ก ๆ ยาว ๆ ทําดวยแปงผสม
เนือ้ ปลา อบแหง.
ปลุกใจเสือปา ก. กระตุน ใหผชู ายเกิดความตองการทางเพศ เชน ตํารวจ
กวาดลางซีดปี ลุกใจเสือปาไดของกลางเพียบ.
ปวดหมอง ก. เดือดรอนรําคาญใจ เชน ตอนนีท้ ที่ าํ งานมีเรือ่ งวุน วาย
ทําใหปวดหมองทุกวันเลย.
ปอดกระเสา ก. กลัวมาก, ใจไมส,ู เชน ผ.อ.เรียกไปพบก็ไปเถอะ เธออยา
ปอดกระเสาไปหนอยเลย.
ปอดเหล็ก
๑. น. เครือ่ งกลไกสรางดวยโลหะ ใชทาํ ใหเกิดการบีบและขยาย
ของทรวงอกในการหายใจ แทนการเคลือ่ นไหวตาม
ธรรมชาติในเมือ่ มีอมั พาตของกลามเนือ้ เชนในโรคโปลิโอ.
(พจน.)
๒. น. ปอดทีแ่ ข็งแรงมาก เชน นักวิง่ ปอดเหล็ก. นักมวย
ปอดเหล็ก. นักปน จักรยานปอดเหล็ก.
ปอดแหก
ก. ขีข้ ลาด เชน ปากก็บอกวาไมกลัว แตปอดแหกวิง่ หนี
กอนใครเพือ่ นเลย.
ปะฉะดะ
๑. ก. ทะเลาะวิวาทอยางรุนแรง, ตอสูเ ต็มที,่ เชน สองกลุม นี้
เจอกันเมือ่ ไรเปนตองปะฉะดะกันทุกที.
๒. ก. ระรานไปทัว่ เชน เด็กกลุม นีเ้ กเรมาก เจอใครก็ปะฉะดะ
ไปทัว่ .
ปะติโคต, เปตติโคต
น. กระโปรงชัน้ ใน มักมีลกู ไมประดับทีช่ าย. (อ. petticoat).
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ปา

๑. น. พอ เชน เย็นนีป้ า จะมารับทีโ่ รงเรียน.
๒. น. คนทีน่ บั ถือเสมือนพอ (มักเปนคํานําหนาชือ่ ) เชน
ปาเปรม. ปาเทพ.
๓. น. ชายสูงอายุทดี่ รู า่ํ รวยและใจปา เชน พรุง นีป้ า จะมาเทีย่ ว
ทีค่ าเฟนอี้ กี ไหมคะ.
๔. ก. รวยและใจปา เชน เพือ่ นคนนีป้ า จัง จายคาออกรอบใหแลว
ยังพาไปเลีย้ งมือ้ โตอีก.
๕. ก. มีมาดเท, ดูด,ี เชน เด็กผูช ายคนนีโ้ พสทาถายรูป
ปาสุด ๆ.
(อ. papa, จ. ปา, ปา วา พอ).

ปากกลาขาสัน่

ก. ทําเปนเกงพูดทาทายหรือวิจารณผมู อี าํ นาจดวยความ
กลาหาญ แตทจี่ ริงกลับกลัวจนขาสัน่ เชน เห็นเขาทําทาฮึกเหิม
ใหสมั ภาษณดา นายทหารใหญออกทีวี ทีแ่ ทกท็ าํ ปากกลาขาสัน่
ไปอยางนัน้ เอง.
ปากกาเคมี น. ปากกาทีใ่ ชหมึกผสมสารเคมีบางชนิด ทําใหมสี สี ด สีตดิ ทน
มักมีกลิน่ ฉุน ใชสาํ หรับเขียนบนไวตบ อรดเปนตน.
ปากปจอ
ก. ชอบพูดจาวารายคนอืน่ , พูดเรือ่ งทีไ่ มควรพูด, พูดไม
สรางสรรค, เชน ปากปจออยางนีถ้ งึ ไดไมมใี ครคบ. คมม.
ปากหมา, ปากมอม ความหมายที่ ๒.
ปากพระรวง ก. พูดสิง่ ใดมักจะเปนเชนนัน้ เชน เธอนีป่ ากพระรวงแท ๆ
บอกวาฉันจะโชคดี ฉันเลยถูกหวยตัง้ หลายหมืน่ .
ปากมอม
๑. น. ลักษณะของสุนขั ทีข่ นบริเวณปากมีสคี ล้าํ เชน หมาตัวนี้
ชือ่ เจามอมเพราะมีปากมอม.
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ปากมัน
ปากยืน่ ปากยาว

๒. ก. ชอบพูดจาวารายคนอืน่ , พูดเรือ่ งทีไ่ มควรพูด,
พูดไมสรางสรรค, เชน ไมไดเกิดปหมาสักหนอย ทําไม
ปากมอมจัง. คมม. ปากหมา, ปากปจอ.
ก. โกงกินอยางโจงแจงมากมาย เชน พอไดรว มรัฐบาลก็
ปากมันเชียว.

๑. ก. วาคนอืน่ ไปทัว่ เชน แมคนนีเ้ ทีย่ วปากยืน่ ปากยาวไปเรือ่ ย
ไมเคยดูตวั เองเลย.
๒. ก. บอกไปทัว่ ๆ เชน เธอไมตอ งปากยืน่ ปากยาวคาบขาว
ไปบอกตอนะ.
ปากหมา
ก. ชอบพูดจาวารายคนอืน่ , พูดเรือ่ งทีไ่ มควรพูด,
พูดไมสรางสรรค เชน คนปากหมาก็ตอ งโดนอัดอยางนีแ้ หละ.
พูดสัน้ ๆ วา ป.ม. [ปอ-มอ]. พูดเลีย่ งวา ปากหมาน. คมม.
ปากปจอ, ปากมอม ความหมายที่ ๒.
ปากอยูไ มสขุ ก. พูดไมถกู กาลเทศะหรือไมถกู จังหวะ มักทําใหเกิดเรือ่ ง เชน
เลขาปากอยูไ มสขุ เอาความลับเจานายไปคุยใหคนอืน่ ฟง
เลยถูกยายงาน.
ปก อัป้
น. รถกระบะ, รถทีม่ กี ระบะดานหลังไวบรรทุกสิง่ ของ, เชน
รถปก อัป้ เหมาะสําหรับใชบรรทุกสิง่ ของตาง ๆ. (อ. pick-up).
ปดฉากชีวติ
ก. ตาย เชน เขาปดฉากชีวติ เมือ่ อายุเพียงสามสิบ.
ปดโรงงาน, ปดอู
ก. ไมตอ งการมีลกู อีกแลว เชน สมัยนีม้ ลี กู ๒ คนก็ปด อูไ ดแลว.
ปทอง
น. ปทโี่ ชคดี เชน ปนเี้ ปนปทองของเขา ไมวา จะทําอะไร
ก็ดไี ปหมด.
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ปูย ปี่ ยู ํา

๑. ก. ลวงละเมิดทางเพศ (มักใชกบั ผูห ญิง) เชน เปนผูห ญิง
รูจ กั เขาไมกวี่ นั ก็ยอมไปเทีย่ วกลางคืนกับเขาสองตอสอง
ระวังเถอะจะถูกปูย ปี่ ยู ํากลับมา.
๒. ก. ทําใหเสียหาย เชน ถึงจะเปนผูบ ริหารระดับสูง แตจะเอา
บริษทั ไปปูย ปี่ ยู าํ ตามอําเภอใจไมไดหรอกนะ.
เป
๑. ก. บิดไป, เฉไป, ไถลไป, เชน ขาเป. ผมเป. (พจน.)
๒. ก. ซวดเซ, สับสน, ออกนอกลูน อกทาง, เชน พอมีคนมาให
ขอมูลผิด ๆ เธอก็เปไปเหมือนกัน. คมม. เปหา ว.
เปหาว
ก. ซวดเซ, สับสน, ออกนอกลูน อกทาง, เชน พออกหัก
เขาก็เปหา วไปเลย. คมม. เป ความหมายที่ ๒. (เลียนเสียง
ชือ่ ภาพยนตรจีน).
เปตติโคต, ปะติโคต
น. กระโปรงชัน้ ใน มักมีลกู ไมประดับทีช่ าย. (อ. petticoat).
เปนกระตัก้
๑. ก. มีจาํ นวนมาก, มีปริมาณมาก, เชน ขาวของเปนกระตัก้
เธอจะขนไปหมดหรือ.
๒. ก. ใหญ เชน กวยเตีย๋ วชามเปนกระตัก้ เธอจะกินหมดหรือ.
๓. ก. อวนแบบมีเนือ้ แนน เชน เด็กคนนีต้ วั เปนกระตัก้
จ้าํ ม่าํ ดีจริง.
เปนงง
ก. ไมนา จะงงแตกลับงง เชน ฟงเขาอธิบายแลวฉันเปนงงเลย.
เปนนอย
ก. เปนเมียนอย เชน เธอก็มที งั้ ความรูท งั้ เงินทัง้ ทอง ทําไมถึง
ไปเปนนอยเขาไดนะ.
เปนปลืม้
ก. ปลืม้ มาก เชน ไดลกู เขยคนนีม้ า แมยายถึงกับเปนปลืม้ .
เปนเรือ่ ง
๑. ก. เกิดปญหาขัดแยงกัน, ทะเลาะกัน, เชน อยาไปวาเขา เดีย๋ ว
ก็เปนเรือ่ งหรอก. คมม. มีเรือ่ ง, ไดเรือ่ ง ความหมายที่ ๓.
๒. ก. เกิดปญหา, เกิดเรือ่ ง, เชน บทความนีถ้ า เผยแพรออกไป
ก็มหี วังเปนเรือ่ ง.
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เปหลังรัฐบาล
น. ภาระหนักทีร่ ฐั บาลตองแบกรับ เชน มาตรการชวยพยุงราคา
พืชผลใหเกษตรกรเปนเปหลังรัฐบาล.
ก. ฆาคนดวยการยิง เชน ไปขัดผลประโยชนเจาพอเขา ระวัง
จะถูกเปาดับ.
๑. ก. ชกโดยไมยกการดปองกัน ใชสองมือชกคูช กเต็มที่ เชน
ยกสุดทาย พอเขารูว า คะแนนเปนรอง เลยเปดหนาชก
แลกหมัดกับคูต อ สูเ ต็มที.่
๒. ก. ตอสูโ ดยเปดเผยใหคตู อ สูร วู าตนเปนใคร มีกาํ ลังใน
การตอสูเ ทาไร และพรอมตอสูอ ยางเต็มที่ เชน บริษทั คูแ ขง
เปดหนาชกออกมาแลว คงทุม สุดตัว.
๑. ก. เปดเสียงไซเรน เชน รถพยาบาลเปดหวอดังลัน่ .
๒. ก. ดําเนินการโดยเร็ว เชน หลังการอภิปรายไมไววางใจ
รัฐบาลก็จะเปดหวอตอไป.
๓. ก. นัง่ ไมเรียบรอยจึงเห็นเขาไปถึงอวัยวะเพศ, นัง่ อาซา,
(ใชกบั ผูห ญิง) เชน เปนผูห ญิง นัง่ เปดหวออยางนัน้ ได
อยางไร.

เปา
เปดหนาชก

เปดหวอ

เปน เทิน่ มันเทศ

แปลงกาย
แปลงโฉม

ก. เปน มาก, ผิดพวกมาก ๆ, เชน นายนีเ่ ปน เทิน่ มันเทศจริง
งานวันนีเ้ ขาใหแตงตัวยอนยุค นายแตงแบบนีเ้ ปนตัวประหลาด
ไมเขาทาเลย.
ก. เปลีย่ นรูปใหกลายเปนอีกรูปหนึง่ เชน พระฤๅษีแปลงกาย
เปนชายหนุม . คมม. แปลงราง ความหมายที่ ๑.
ก. แตงตัวใหสวยงามขึน้ เชน มีแขกมา ขอไปแปลงโฉมหนอย.
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แปลงราง

๑. ก. เปลีย่ นรูปใหกลายเปนอีกรูปหนึง่ เชน ยักษในนิทาน
แปลงรางเปนมนุษย. คมม. แปลงกาย.
๒. ก. เปลีย่ นบางสวนใหผดิ ไปจากเดิม แตยงั มีเคาเดิมอยูม าก
เชน พรรคเพือ่ ไทยแปลงรางมาจากพรรคพลังประชาชน.
๑. น. กระดาษขนาดประมาณ ๒๔ x ๓๖ นิว้ มีหลายสี เชน
นักเรียนซือ้ กระดาษโปสเตอรมาทํานิทรรศการ.
๒. น. แผนประกาศหรือโฆษณาขนาดใหญ ใชตดิ ผนังหรือกําแพง
เชน ริมถนนสายนีม้ โี ปสเตอรโฆษณาสินคาติดเต็มไปหมด.
คมม. ใบปด.
๓. น. เอกสารขนาดใหญทเี่ สนอโดยการปดประกาศ เชน
การประชุมนีก้ าํ หนดใหนาํ เสนอผลงานวิจยั แบบโปสเตอร.

โปสเตอร

ÍÑ¡ÉÃ ¼
ผลพวง

๑. น. ผลสืบเนือ่ งจากสิง่ ทีไ่ ดรบั ไปแลว เชน ผลพวงจาก
การสอบตกคือเขากลายเปนคนขาดความมัน่ ใจในตนเอง.
๒. น. ผลทีไ่ ดรบั เชน ทีเ่ ราไดรบั รางวัลคราวนีเ้ ปนผลพวง
จากโครงการของผูจ ดั การ.
ผละงาน, ผละงานประทวง
ก. นัดหยุดงานประทวงหรือเรียกรองตอนายจางหรือรัฐบาล เชน
พนักงานเก็บขยะผละงานทําใหขยะกองเต็มเมือง. คมม.
สไตรก ๑ ความหมายที่ ๑.
ผอมแหงแรงนอย
ก. ผอมมาก ดูขโี้ รคและดูไมมเี รีย่ วแรง เชน ผอมแหงแรงนอย
อยางนีจ้ ะไปชวยงานแบกหามไดหรือ.
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ผัดขีเ้ มา

น. วิธปี รุงอาหารชนิดหนึง่ มีกระเทียม พริก ใบกะเพรา
พริกไทยออน เปนเครือ่ งปรุงหลัก เชน กวยเตีย๋ วผัดขีเ้ มา.
หอยลายผัดขีเ้ มา. สปาเก็ตตีผ้ ดั ขีเ้ มา. คมม. ขีเ้ มา.
ผากาว
น. ผาซับในทีด่ า นหนึง่ เปนกาว ใชรดี ติดกับผา ทําใหเนือ้ ผาอยูต วั
เชน เสือ้ ทีป่ ผู า กาวรีดงายกวาเสือ้ ซับในธรรมดา.
ผานรอนผานหนาว
๑. ก. มีอายุมาก เชน เขาผานรอนผานหนาวมาแลว
แนะนําอะไรก็ฟง บาง.
๒. ก. มีประสบการณมากทัง้ ดานบวกและดานลบ เชน
เขาผานรอนผานหนาวมามาก ปญหาแคนที้ าํ ไมจะรับมือ
ไมได.
ผายลมทางปาก
ก. พูดเท็จหรือพูดไรสาระแลวทําใหเกิดปญหา เชน เราตอง
ใหขอ มูลทีถ่ กู ตอง อยาเอาพวกชอบผายลมทางปากมาทําให
ไขวเขว.
ผีโลงแตก
น. การทีค่ วามชัว่ ทีป่ กปดไวถกู เปดเผยออกมา เชน พอรัฐบาล
ชุดกอนหมดอํานาจก็เหมือนผีโลงแตก ประชาชนไดรบั รู
ความชัว่ ทีป่ กปดกันเอาไว.
ผูใ หญไกเขีย่
น. คนทีม่ อี ายุหรือมีตาํ แหนงสูงแตทําตัวไมนา นับถือ เชน
เปนผูใ หญกต็ อ งวางตัวใหเหมาะสม อยาเปนผูใ หญไกเขีย่
จะไมมใี ครนับถือ.
ผูใ หญใจดี
น. ผูใ หเงินสนับสนุน, ผูใ หความชวยเหลือ, เชน ขอขอบคุณ
ผูใ หญใจดีทที่ าํ ใหมรี ายการดี ๆ อยางนี.้
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ไผแยกกอ หนอแตกเหลา
น. ผูท เี่ คยทํางานรวมกันมาภายหลังแยกยายกันไปทํางานตาม
ความชอบหรือความถนัดของตน เชน เมือ่ โครงการวิจยั สิน้ สุดลง
นักวิจยั ก็แยกยายกันไปเปนไผแยกกอ หนอแตกเหลา
แตกน็ ัดพบกันไมเคยขาด. คมม. น้าํ แยกสาย ไผแยกกอ.
(ใชครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๕๕๓).

ÍÑ¡ÉÃ ½
ฝนตกขีห้ มูไหล

ฝรัง่ อัง้ มอ
ฝาดงแขง

ฝาละมี

๑. น. คนเลวทรามอยางยิง่ , คนจัญไร, เชน พวกฝนตกขีห้ มูไหล
ทําชาติบา นเมืองใหปน ปไ ดขนาดนีเ้ ชียวหรือ. พูดเต็มวา
ฝนตกขีห้ มูไหล คนจัญไรมาพบกัน.
๒. น. เรือ่ งทีไ่ มเปนแกนสาร ไมควรใสใจ เชน เรือ่ งสวนตัวของ
ดาราเปนเรือ่ งฝนตกขีห้ มูไหล อยาไปสนใจเลย.
น. ฝรัง่ , ชาวตะวันตก, เชน สมัยสงครามเวียดนามทีพ่ ทั ยา
ฝรัง่ อัง้ มอเดินกันทัว่ เมือง. (อัง้ มอ จ. อัง่ มอ วา ผมแดง).
๑. ก. บุกเขาไปในกลุม ผูเ ลนฝายตรงขาม (ใชกบั การเลน
ฟุตบอล) เชน เขาฝาดงแขงเขาไปยิงประตูไดกอ น
หมดเวลาเพียงนาทีเดียว.
๒. ก. บุกเขาไปในกลุม ผูช ายทีจ่ อ งทําราย แลวรอดออกมาได เชน
เขาฝาดงแขงเขาไปชวยนองสาวออกมาได. สาวบานนีท้ งั้
พอทัง้ พีช่ ายหวงนักหวงหนา แตเขาก็ฝา ดงแขงเขาไป
จีบจนได.
๑. น. สิง่ ทีป่ ด ปากหมอดินทีเ่ ปนหมอขาวหมอแกง. (พจน.)
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๒. น. สามี (ใชพดู เลนในหมูเ พือ่ นฝูง) เชน ทุกทีเห็นออกงาน
คูก นั วันนีท้ าํ ไมฝาละมีไมมาดวยละ. (เปนคําเลีย่ งของคําวา
สามี).
ก. ไมทาํ ตามกฎระเบียบ เชน เขาขับรถยอนศรจึงโดนใบสัง่
เพราะฝนกฎจราจร.

ฝนกฎ

ÍÑ¡ÉÃ ¾
พนพงหนาม ก. พนจากอุปสรรคขวากหนาม เชน ถาเขาไมมกี าํ ลังใจใน
การตอสู เขาคงไมสามารถพนพงหนามมาได.
พาลพาโลโฉเก
ก. พาลหาเรือ่ ง เชน ถาเธอยังพาลพาโลโฉเกอยางนี้
ฉันจะไมพดู กับเธออีกตอไป.
พิมพนยิ ม
๑. น. พระเครือ่ งรุน ทีน่ ยิ มกันมาก เชน พิมพนยิ มรุน นีห้ ายาก
มากนะ ถาใหเชาจะไดราคาดีทเี ดียว.
๒. น. รูปรางหนาตาซึง่ เปนทีน่ ยิ มตามสมัย เชน หนาตาเกาหลี
อยางนีแ้ หละ พิมพนยิ มสมัยนีเ้ ลย.
พีพ่ จน
น. พจนานุกรม เชน ถาเธอเขียนคําไหนไมถกู ก็ถามพีพ่ จนซ.ิ
(พจน ตัดมาจาก พจนานุกรม).
พีว่ กิ กี้
น. ชือ่ สารานุกรมสาธารณะบนอินเทอรเน็ต มีชอื่ ทางการวา
Wikipedia เปนสารานุกรมทีใ่ หบคุ คลทัว่ ไปเขามาเขียนขอมูล
แกไขขอมูล และสืบคนขอมูล เชน ทํางานสงอาจารยคราวนี้
ฉันไดพวี่ กิ กีช้ ว ยตลอด. (วิกกี้ ตัดมาจาก Wikipedia).
พูดจนลิงหลับ
ก. พูดจนผูฟ ง เคลิบเคลิม้ และเห็นคลอยตาม. (พจน.). คมม.
กลอมจนลิงหลับ, กลอมลิงหลับ.
๗๙
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พูดไมรฟู ง

ก. ไมเชือ่ ฟง, ไมทาํ ตามทีแ่ นะนํา, ไมทาํ ตามทีส่ งั่ สอน, เชน
เด็กคนนีพ้ ดู ไมรฟู ง ฉันไมอยากจะสอนอะไรแลว.
พูดไมรภู าษาคน
ก. ฟงไมรเู รือ่ ง, ฟงไมเขาใจ, เชน เธอนีพ่ ดู ไมรภู าษาคน
สัง่ อยางทําอีกอยางทุกทีเลย.
แพตงั้ แตในมุง
ก. แพตงั้ แตยงั ไมไดเริม่ ตนแขงขัน เชน ถาใจไมสู เธอก็แพตงั้ แต
ในมุง แลว.
โพสตอติ
น. กระดาษแผนเล็ก ๆ สําหรับเขียนขอความสัน้ ๆ ดานหนึง่
มีแถบกาวชนิดไมตดิ แนนอยูป ลายดานหนึง่ เชน เขาติด
โพสตอติ ไวทตี่ เู ย็นวา “วันนีจ้ ะกลับดึก ไมตอ งคอยกินขาวนะ”.
(มาจากยีห่ อ กระดาษโนต อ. Post-it).
ไพลิน
น. รัตนชาติชนิดหนึง่ สวนมากมีสนี า้ํ เงิน มีความแข็งรองจาก
เพชร.

ÍÑ¡ÉÃ ¿
ฟลิปชารต

น. กระดาษบาง ๆ แผนใหญ ติดรวมไวหลายแผนบนขาตัง้
สําหรับเขียนดวยปากกาเคมี เชน เขาจัดฟลิปชารตไวให
วิทยากรประกอบคําบรรยาย. (มาจาก อ. flip chart).
น. รูปแบบการเลนทีไ่ มด,ี เลนไมด,ี เชน วันนีท้ มี เราโดนโห
เพราะฟอรมบูจ ริง ๆ. (ฟอรม มาจาก อ. form).
๑. ก. เอาของมีคมเชนดาบฟาดลงไป, โดยปริยายหมายถึง
อาการทีค่ ลายคลึงเชนนัน้ เชน เอาสันมือฟนอิฐ. (พจน.)

ฟอรมบู
ฟน
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๒. ก. ไดมคี วามสัมพันธทางเพศกับผูท ตี่ นตองการ เชน เห็น
หนาตาเรียบรอยอยางนี้ แกฟนผูห ญิงมาแลวนับไมถว น.
คมม. หม่าํ ความหมายที่ ๓.
๓. ก. ทํากําไรอยางมาก เชน ขายเทปชุดนีผ้ ผู ลิตฟนไปหลาย
ลาน. คมม. ฟนกําไร.
ก. ทํากําไรอยางมาก เชน ขายเทปชุดนีผ้ ผู ลิตฟนกําไรไปหลาย
ลาน. คมม. ฟน ความหมายที่ ๓.
ก. ตอยปาก เชน โดนใครเขาฟาดปากมา ถึงไดปากแตก
กินน้าํ พริกไมได.

ฟนกําไร
ฟาดปาก
ฟวเจอรบอรด
ฟุตโนต
ฟุตปาธ
ฟุตเวิร้ ก

น. แผนพลาสติกเรียบ ๒ ดาน ประกบลอนลูกฟูก น้าํ หนักเบา
ใชแทนกระดาษ ไมอดั หรือกระดาษแข็ง. (อ. future boad).
น. เชิงอรรถ, ขอสังเกตหรือหมายเหตุหรือคําอธิบายทีใ่ สไวใน
สวนลางของหนากระดาษหรือตอนทายของเรือ่ ง เชน เขาทํา
ฟุตโนตเพือ่ ความเขาใจในเรือ่ งทีเ่ ลาเรียนมา. (อ. footnote).
น. บาทวิถ,ี ทางเทา, ทางเดินเทาขางถนน, เชน เราควรเดินบน
ฟุตปาธเพือ่ ความปลอดภัย. (อ. footpath).
๑. ก. เตนพรอมกับโยกตัวไปมาเพือ่ หลอกลอคูช ก เชน เขาเปน
นักมวยทีข่ ยันเตนฟุตเวิร้ ก แตชอบทําการดตก เลยถูกน็อก
เอาบอย ๆ.
๒. ก. ทําทาวาจะทําแตไมลงมือทําเสียที เชน คณะกรรมการ
มัวแตฟตุ เวิร้ ก อยูน นั่ แหละ โครงการทีจ่ ะทําเลยไมเปนรูป
เปนรางสักที.
(อ. footwork).
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แฟนานุแฟน
น. คนทัว่ ไปทัง้ ผูใ หญและเด็กทีน่ ยิ มชมชอบผูใ ดผูห นึง่ อยางยิง่
เชน ขอใหแฟนานุแฟน ชวยกันโหวตใหเขาไดรบั รางวัลขวัญใจ
มหาชน. (เลียนรูปคํา โทษานุโทษ ทูตานุทตู เปนตน,
แฟน มาจาก อ. fanatic).
ก. เกิดอารมณพศิ วาสวูบวาบขึน้ ในทันทีเมือ่ ถูกเนือ้ ตองตัวกัน
เชน ปลอยใหหนุม สาวอยูก นั ตามลําพัง ระวังจะเกิดไฟช็อต.
(ช็อต ตัดมาจาก อ. short-circuit).
ก. มีความกระตือรือรนและความคิดริเริม่ ในการทํางาน เชน
เขาเรียนจบมาใหม ๆ กําลังไฟแรง จึงควรใหเขาไดทาํ งาน
อยางเต็มที.่

ไฟช็อต
ไฟแรง

ÍÑ¡ÉÃ À
ภาษา...ไมแข็งเรง
น. ความสามารถในการใชภาษา...ไมดี เชน คุณชวยเปนลาม
พูดกับฝรัง่ ใหผมหนอย ภาษาอังกฤษของผมไมแข็งแรง.
ภาษาอะไร ว. ไมเปนไปตามอยางทีค่ วร เชน กินภาษาอะไรถึงได
หกเลอะเทอะอยางนี.้

ÍÑ¡ÉÃ Á
มคปด.

[มอ-คอ-ปอ-ดอ] ก. มีผแู ยงคนรักไป พูดเต็ม ๆ วา หมาคาบ
ไปแดก เชน มัวแตทาํ งาน ไมมเี วลาใหแฟน ระวังจะถูกมคปด.
คมม. สุนขั คาบไปรับประทาน.
๑. น. ความตาย, การตาย. ก. ตาย. (พจน.)

๘๒ มรณะ
¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ.pmd

82
Black

15/6/2554, 10:26

พจนานุกรมคําใหม เลม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

มฤตยู
มวนเดียวจบ

มหาประลัย

มหาภัย
มโหฬารพันลึก

มอง, มองเทง
มันปาก
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๒. น. สิง่ ทีเ่ ปนเหตุใหมคี นตายจํานวนมาก เชน ผึง้ หลวงมรณะ.
ผับมรณะ. รถทัวรมรณะ. เทีย่ วบินมรณะ. คมม. มฤตยู
ความหมายที่ ๒.
๑. น. ความตาย. (พจน.)
๒. น. สิง่ ทีเ่ ปนเหตุใหคนตายจํานวนมาก เชน เทีย่ วบินมฤตยู.
รังสีมฤตยู. คมม. มรณะ ความหมายที่ ๒.
ก. ทําใหจบหรือยุตอิ ยางรวดเร็ว เชน เราตองจัดการปญหาแบบ
มวนเดียวจบ ถาปลอยใหยดื เยือ้ สถานการณอาจจะบานปลาย
ได.
๑. ว. ทีม่ อี านุภาพสูงในการทําลาย เชน ระเบิดปรมาณูเปนอาวุธ
มหาประลัยทีอ่ าจทําลายลางมนุษยชาติได.
๒. ว. ทีก่ อเรือ่ งเดือดรอนวุน วายอยางยิง่ เชน เราตองจัดการ
เด็ดขาดกับพวกเด็กมหาประลัยทีช่ อบยกพวกตีกนั .
ว. ทําใหเดือดรอนวุน วายมาก เชน เธออยาไปยุง กับคุณปา
มหาภัยคนนีน้ ะ จะเดือดรอนวุน วายไมรจู บเชียวละ.
ก. ยิง่ ใหญมาก, ใหญโตมาก, เชน งานวัดปนมี้ โหฬารพันลึก
เหลือเกิน มีทงั้ งิว้ เชิดสิงโต โขน ลิเก หนังกลางแปลง ดนตรีลกู ทุง
และรายการบันเทิงอีกนับไมถว น. บานหลังนีช้ า งสรางได
มโหฬารพันลึกจริง ๆ มีหอ งใหญ ๆ หรู ๆ เปนสิบ ๆ หอง.
ก. ตาย เชน เขาเกือบจะมองเพราะโดนสองดวยลูกปน.
ไมมใี ครรดน้าํ สงสัยตนไมจะมองเทงหมดแลว.
ก. พูดเอาสนุกอยางเมามัน เชน พอไดยนิ ใครเมาธเรือ่ ง
เจานายก็มนั ปาก ตองเขาไปรวมวงดวยทุกที.
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มาดแมน

ก. มีบคุ ลิกและรูปรางหนาตาเปนผูช ายแท เชน พีช่ ายเธอ
มาดแมนจริง ๆ นะ. (แมน มาจาก อ. man)
มาดแมนแฮนดซมั่
ก. หลอและมีบคุ ลิกและรูปรางหนาตาเปนผูช ายแท เชน
ดาราคนนีต้ อ งดังแน ๆ เพราะทัง้ มาดแมนแฮนดซมั่ และนิสยั ดี.
(แมน มาจาก อ. man, แฮนดซมั่ มาจาก อ. handsome).
มาแรงแซงโคง
ก. เปนทีน่ ยิ มอยางรวดเร็วจนนําผูท ไี่ ดรบั ความนิยมอยูก อ น เชน
ดาราคนนีเ้ พิง่ เขาวงการ แตมาแรงแซงโคงดารารุน พีท่ กุ คน.
(มาจากการแขงมา).
มี
ก. มีโอกาส, เกิด, (ใชนาํ หนาคํากริยา) เชน ปากหมาอยางนี้
เดีย๋ วมีตบ. ผลประกอบการดีอยางนี้ สิน้ ปมเี ฮแนนอน.
มีกนิ มีใช
ก. มีฐานะดี เชน เขามีกนิ มีใชไปตลอดชาติแลวยังโกงอีก.
มีใจให
ก. มีแนวโนมทีจ่ ะชอบ (ใชกบั เรือ่ งชูส าว) เชน พอแมตองการ
ใหคนู ไี้ ดแตงงานกันทัง้ ๆ ทีเ่ ขาไมมใี จใหกนั เลย.
มีชาติตระกูล, มีชาติมตี ระกูล
๑. มีเชือ้ สายพันธุด ,ี มาจากตระกูลดี, เชน เขาแตงตัวดูดี
มีชาติตระกูล. สุนขั พวกนีร้ าคาแพงมาก เพราะเปนสุนขั
ชัน้ ดีมชี าติมตี ระกูล.
๒. ก. ดูดี เชน แจกันใบนีร้ าคาไมเทาไร แตทงั้ แบบทัง้ สีทาํ ออกมา
มีชาติมตี ระกูล.
มีเดีย่
น. สือ่ สารมวลชน เชน เรารับขอมูลขาวสารไดรวดเร็วเพราะ
มีมเี ดีย่ หลายชองทาง. (อ. media).
มีแตขนมจีน ก. ไมมนี า้ํ ยา, ไมมคี วามสามารถ, เชน ผูบ ริหารชุดใหมสงสัยจะ
มีแตขนมจีน ทํางานมา ๖ เดือนแลว ยังไมมผี ลงานเลย.
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มีเรือ่ ง
มีนอ ง
มีมอื มีตนี
มือตีน, มือเทา
มือฝรัง่
มือสอง

มืออยูไ มสขุ
เมนูไข

ก. เกิดปญหาขัดแยงกัน, ทะเลาะกัน, เชน อยาไปวาเขา เดีย๋ วก็
มีเรือ่ งหรอก. คมม. ไดเรือ่ ง ความหมายที่ ๓, เปนเรือ่ ง
ความหมาย ที่ ๑.
ก. ตัง้ ครรภ เชน แตงงานมาก็หลายปแลว เมือ่ ไรจะมีนอ งเสียที.
ก. ไมยอมใหทาํ รายฝายเดียว เชน อยานึกวาฉันไมสนู ะ
ฉันก็มมี อื มีตนี เหมือนกัน.
น. บริวาร, ผูร บั ใชทาํ การงาน, เชน สมองอยางแกก็เปนไดแค
มือตีนของเขานัน่ แหละ.
น. เทา เชน หมัน่ ไสไอหมอนีเ่ หลือเกิน เอามือฝรัง่ ยันไป
สักเปรีย้ งดีไหม.
๑. น. เพชฌฆาตทีล่ งดาบประหารชีวติ นักโทษเปนคนที่ ๒.
(พจน.)
๒. ว. ทีใ่ ชแลวและนํามาขาย เชน รถมือสองราคาถูกกวารถใหม
มาก. รานนีข้ ายเสือ้ ผามือสอง. (แปลจาก อ. second hand).
ก. เทีย่ วจับตองสิง่ ตาง ๆ เรือ่ ยไป ทําใหเกิดความเสียหาย เชน
ฉันมืออยูไ มสขุ ไปจับดอกไมดวู า เปนของจริงหรือของปลอม
แจกันเลยตกแตก.
น. อาหารทีท่ าํ ดวยไขหรือใชไขเปนสวนประกอบหลัก มีไขเจียว
ไขตม เปนตน เชน ฉันทํากับขาวไมคอ ยเปน ทําเปนแตเมนูไข.
(เมนู มาจาก อ. menu).

เมาหัวทิม่ บอ
ก. เมามากจนประคองตัวไมได เชน พอเงินเดือนออกทีไร
เขาก็เมาหัวทิม่ บอทุกที.
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เมือ่ ยตุม

๑. ก. เหน็ดเหนือ่ ยเมือ่ ยลา เชน เดินจนเมือ่ ยตุม แลว ยังไดของ
ไมครบเลย.
๒. ก. เสียเวลาเปลา เชน จะพูดไปทําไมใหเมือ่ ยตุม เขาไมฟง
เราหรอก.
ก. เลนหรือแขงฟุตบอล เชน วันนีไ้ มลงไปโมแขงกับเพือ่ น ๆ
หรือ.

โมแขง
โมเม, โมเมชัน่

๑. ก. ทึกทักเอา, รวบรัดตัดความ, (พจน.) เชน อยูด ี ๆ เขาก็มา
โมเมวาฉันเปนแฟนเขา.
๒. ก. สรุปเอาเองโดยไมมขี อ เท็จจริง เชน เรามีหลักฐานมา
ยืนยันผลการทดลอง ไมไดโมเมเอา. อยูด ี ๆ เขาก็มาโมเมชัน่
เอาวาฉันจะไปเทีย่ วดวย.
ไมเคยตายหรือไง
ถอยคําทีใ่ ชขวู า จะทําราย เชน มาทําซาแถวนี้ ไมเคยตายหรือไง.
ไมจมิ้ ฟนยันเรือรบ, สากกะเบือยันเรือรบ
น. เรือ่ งเล็กจนถึงเรือ่ งใหญ, สิง่ ทีไ่ มสาํ คัญจนถึงสิง่ ทีส่ าํ คัญ, เชน
งานนีเ้ ขารับผิดชอบทุกอยาง ตัง้ แตไมจมิ้ ฟนยันเรือรบ.
ไมใชขี้ ๆ
ก. มีความสามารถ, มีคณ
ุ ภาพ, เชน ของทีเ่ ขาเอามาใหนี่
ไมใชขี้ ๆ นะ.
ไมไดกนิ แกลบ, ไมไดกนิ หญา
ก. ไมโง เชน ฉันไมไดกนิ แกลบนะ จะไดเชือ่ ทีเ่ ธอบอก.
เขาไมไดกนิ หญานะจะไดถกู เธอหลอกงาย ๆ.
ไมไดขตี้ นี , ไมไดขเี้ ล็บ
ก. เทียบไมได, ไมมคี า เทา, เชน ฝมอื เธอนะไมไดขตี้ นี เขาหรอก.
ไมนติ
น. โลหะหรือพลาสติกยาว ปลายแหลม สําหรับถักไหมพรม.
(นิต มาจาก อ. knit).
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ไมเปนสับปะรด, ไมเปนสับปะรดขลุย , ไมเปนสับปะรดหมา
ก. ใชไมได,ไมด,ี เชน หนังเรือ่ งนีไ้ มเปนสับปะรดเลย
เสียดายเงินจริง ๆ. ฝมอื ทําอาหารไมเปนสับปะรดขลุย แบบนี้
ยังคิดจะเปดรานอาหารอีกหรือ.
ไมเผาผี
ก. ไมอโหสิใหแมตายจากกัน เชน สองกกนีเ้ ปนไมเบือ่ ไมเมา
ไมเผาผีกนั ตัง้ แตรนุ ปู.
ไมพทุ โธ
ก. ไมสงสาร, ไมเห็นใจ, เชน บอกใหดหู นังสือก็ไมสนใจ
ถาสอบตก ฉันจะไมพทุ โธเลย.
ไมมชี นิ้ ดี
๑. ว.ไมมสี วนดีเหลืออยูเ ลย เชน บทความของเขาถูกวิพากษ
วิจารณไมมชี นิ้ ดี.
๒. ว. อยางสาดเสียเทเสีย เชน เจานายรูเ รือ่ งทีเ่ ขาแอบนินทา
เลยถูกดาไมมชี นิ้ ดี.
๓. ว. สับสนวุน วาย, ไมเปนระเบียบ, เชน พอเขาบานก็พบวา
ขาวของถูกรือ้ กระจุยกระจายไมมชี นิ้ ดี.
ไมมนี ้ําอิว๊
ก. ไมมคี วามสามารถ, ไมมนี า้ํ ยา, เชน แคจะขอเบอรหญิงก็ไมมี
น้าํ อิว๊ แลวจะจีบติดไหมเนีย่ .
ไมรภู าษาคน ก. ไมรเู รือ่ ง, โง, (ใชเปนคําดา) เชน เธอนีช่ า งไมรภู าษาคน
เสียเลย บอกกีห่ นก็ไมเคยทําถูกสักที.
ไมสวย
ก. ไมเหมาะ, ไมด,ี เชน เธอพูดจาไมสวยเลย ทําไมตองมาแขวะ
ฉันตลอด.
ไมเสียหลาย ก. คงไดผลประโยชนบา ง เชน ถายังไมมงี านทํา ลองทํางานนี้
ไปกอนก็ไมเสียหลาย.
ไมใหราคา ก. ไมใหความสําคัญ, ไมสนใจ, เชน ขอเสนอของผูน อ ยอยาง
พวกเรา ผูบ ริหารเขาไมใหราคาหรอก.
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ไมไหวจะเคลียร
ก. มีปญ
 หาหลายประการจนเกินกวาจะแกไข เชน ชวงนีง้ าน
ก็เยอะ พนักงานก็ลากลับบาน ผูจ ดั การยังมาปวยอีก ไมไหว
จะเคลียร. เขากอเรือ่ งซ้าํ แลวซ้าํ เลาอยางนี้ ไมไหวจะเคลียร
จริง ๆ. (เคลียร มาจาก อ. clear).

ÍÑ¡ÉÃ Â
ยก

๑. ก. เอาขึน้ ใหสงู จากทีเ่ ดิมทัง้ โดยตรงและโดยปริยาย;
เคลือ่ นไป, พากันไป, เชน ยกทัพ ยกพวก; งดเวน, เพิกถอน,
เชน ยกโทษ ยกภาษี ยกคําสัง่ ; มอบ เชน ยกลูกสาวให
ยกสมบัตใิ ห; อาง เชน ยกตัวอยาง. น. เรียกผาไหมชนิดหนึง่
ทีท่ อยกเปนดอกใหเปนลายเดนขึน้ วา ผายก. (พจน.)
๒. ก. พักไวกอ น, ผลัดไป, เชน เรือ่ งนีอ้ ยาพูดเลย ยกไวกอ น
เถอะ.
๓. ก. นําไปทําตอคราวหนา เชน เรือ่ งราวทีเ่ ลามานีย้ งั ไมจบ
ขอยกไปเลาตอคราวหนา. คมม. ยกยอด ความหมายที่ ๓.
๔. ก. ทําไดพเิ ศษมากกวาคนอืน่ เชน เรือ่ งพูดชักจูงคน
ยกไวใหเขาเลย.
ก. เอาออกไปทัง้ หมด, เปลีย่ นแปลงทุกสวน, เชน ไดขา ววา
เร็ว ๆ นีจ้ ะมีการสัง่ ยายแบบยกกระบิ.
ว. เพิม่ ขึน้ มาก เชน ของอยางเดียวกัน แตพอขึน้ หางราคาก็แพง
ยกกําลังเลย. พอหายปวยเขาก็กนิ ยกกําลังสิบเลย.
ก. พากันไปจํานวนมาก เชน เราจะยกขบวนไปใหกาํ ลังใจนายก.
ก. พากันไปทัง้ กลุม ใหญ เชน เขาไมสบายหนอยเดียวเพือ่ น ๆ
ยกโขยงมาเยีย่ มกันทัง้ หอง.

ยกกระบิ
ยกกําลัง
ยกขบวน
ยกโขยง
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ยกครัว

ว. ทัง้ หมด, หมดทุกคนในครอบครัว, เชน เขาถูกฆายกครัว.
โงยกครัวอยางนีถ้ งึ ไดถกู หลอก.
ก. หมดทัง้ ชัน้ เรียน เชน เด็กโรงเรียนนีเ้ กง สอบเขามหาวิทยาลัย
ไดยกชัน้ เลย.
น. เสือ้ ชัน้ ในหญิงทีย่ กเตานมเพือ่ ใหไดรปู ทรง (พจน.) เชน
พอลูกสาวเริม่ มีหนาอก คุณแมกซ็ อื้ ยกทรงมาให. อาจใชวา เสือ้
ยกทรง หรือ เสือ้ ชัน้ ใน หรือเสือ้ ใน. คมม. บรา.
ว. ทัง้ หมด, หมดทุกสวน, หมดทุกคน, เชน การปฏิรปู องคกร
คราวนีจ้ ะมีการปรับยายยกแผงเลย.
ว. ทัง้ หมด, หมดทุกคนในกลุม , เชน ผูป ระทวงถูกจับยกพวง.
๑. ก. ยายตัวเลขบอกจํานวนเงินทีเ่ ปนยอดรวมจากทีห่ นึง่ ไปไว
อีกทีห่ นึง่ เชน ยอดเงินหนึง่ แสนบาทยกยอดมาจาก
สมุดบัญชีเลมเกา.
๒. ก. เก็บเอาของทีท่ าํ คางไวหรือยังไมไดทาํ รวบไปทําในโอกาส
ตอไป เชน ครูสงั่ ใหอา นหนังสือวันละบท แตฉนั ยกยอด
ไปอานวันอาทิตยวนั เดียว ๗ บท. กวาจะมาถึงทีพ่ กั ก็คา่ํ
หนาวก็หนาว เลยยกยอดไปอาบน้าํ ตอนเชา.
๓. ก. นําไปทําตอคราวหนา เชน เนือ้ หาบางสวนคงตองยกยอด
ไปไวในบทความฉบับหนา. คมม. ยก ความหมายที่ ๓.
๔. ก. เก็บเอาความเจ็บแคนไวแกแคนในคราวเดียว เชน
เขาทําใหฉนั เจ็บใจหลายครัง้ จะขอยกยอดไปเอาคืนวันหลัง.
ก. ทัง้ หมด, หมดทุกคนในทีน่ นั้ , (ใชกบั กริยา ตาย) เชน
เพราะผูบ ริหารสามารถเปลีย่ นวิกฤติใหเปนโอกาส พวกเราเลย
รอดจากการตายยกรัง.

ยกชัน้
ยกทรง
ยกแผง
ยกพวง
ยกยอด

ยกรัง
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ยวย

๑. ก. เบีย่ งหรือเลีย่ งจากแนวปรกติ ทําใหยาวยืน่ เกินไป เชน
กระโปรงยวย ผายวย, ใหบดิ ไปบิดมาโคงไปโคงมา เสีย้ วไป
เฉไปเฉมา เชน แถวยวย แมนา้ํ ยวย. (พจน.)
๒. ก. ยืดขยายออกไปจนผิดรูป เชน เสือ้ ตัวนีย้ ว ยจนไมเปนรูป
แลว เอาไปทําผาขีร้ วิ้ เสียเถอะ.
๓. ก. เถลไถลออกนอกทาง เชน มัวแตยว ยไปดูนนั่ ดูนี่
เลยกลับบานเสียค่าํ .
๔. ก. ออกนอกเรือ่ ง เชน กรรมการมัวแตยว ยไปเรือ่ งอืน่ เลย
ไมไดพจิ ารณาเรือ่ งสําคัญ.
ยอดเยีย่ มกระเทียมดอง, ยอดเยีย่ มกระเทียมโทน
ก. ดีเลิศ เชน อาหารวันนีย้ อดเยีย่ มกระเทียมดองจริง ๆ.
นักเรียนของเราไดรางวัลชนะเลิศหลายรายการ ดูซิ ยอดเยีย่ ม
กระเทียมโทนแคไหน.
ยอนเกล็ด
ก. ตอบโต, แกเผ็ด, เชน เจาของรถยอนเกล็ดโจร ประกาศขอ
ซือ้ รถแบบเดียวกับทีห่ ายไป ทําใหไดรถคืนและจับคนขโมยได.
ยอวาที
น. การโตวาทีทเี่ นนการเยินยอฝายตรงขามเกินจริงเพือ่ ความ
ขบขัน.
ยัวะซี้
ก. อบอาวมาก, รอนมาก, เชน ยัวะซีอ้ ยางนีไ้ ดนา้ํ เย็นซักแกว
คงจะดี. (จ. หยัวะซี่ แปลวา รอนจนเกือบจะตาย).
ยางเปอรเซ็นต
น. ยางรถยนตทใี่ ชแลว มักขายราคาถูก. (เปอรเซ็นต มาจาก
อ. percent).
ย่าํ
ก. เดินทางทองเทีย่ ว (มักใชวา ย่าํ แดน) เชน ย่าํ แดนมังกร.
ย่าํ แดนซากุระ. ย่าํ แดนจิงโจ.
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ยิงสลุต

ก. ยิงปนใหญ ๒๑ นัดติดตอกันเพือ่ ถวายพระเกียรติ
พระมหากษัตริยใ นงานพระราชพิธสี าํ คัญ เชน งานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา. (สลุต มาจาก อ. salute).
ยีเ่ ก
๑. ก. ใชคาํ หรูหราหรือใชความเปรียบมากเกินความจําเปน
จนฟงดูเชย เชน ทาทางก็ไมเชย แตทาํ ไมพูดจายีเ่ กจัง.
๒. ก. พูดเพอเจอเลือ่ นลอย เชน งานกระจอกแบบนีเ้ ขาจะ
ยกขบวนนักรองดังมารองเพลงเชียวรึ พูดยีเ่ กไปได.
๓. ก. แตงตัวใหหรูหราเกินพอดีจนดูเชย เชน จะไปงานทําบุญ
แคนใี้ สเพชรเต็มตัว ยีเ่ กจัง.
คมม. ลิเก.
ยืนไมตดิ
ก. ยืนอยูก บั ทีไ่ มไดเพราะตืน่ เตน เชน เมือ่ วานมวยคูเ อกตอยกัน
มันมาก คนเชียรยนื ไมตดิ เลย.
ยุคภาษีอาน น. ชวงเวลาทีถ่ กู เก็บภาษีมาก เชน กวาจะถึงยุคพระศรีอารย
ไมรวู า พวกเราจะผานยุคภาษีอานไดหรือเปลา. (เลียนคําวา
ยุคพระศรีอารย).
ยุงหาม
ก. ยุงจํานวนมากรุมกัด เชน มานอนนอกบานอยางนีเ้ ดีย๋ วก็
โดนยุงหามหรอก.
ยุทธการหักเตียง
น. การทําทุกวิถที างเพือ่ ใหสามีภรรยาเลิกกัน เชน ในทีส่ ดุ
ยุทธการหักเตียงของเธอก็เปนผลสําเร็จ.
โยนหินถามทาง
ก. พูดหรือกระทําการบางอยางเพือ่ หยัง่ ความคิดของคนในสังคม
วาจะสนับสนุนหรือคัดคาน เชน ขอเสนอใหเก็บภาษีมรดก
เปนการโยนหินถามทาง.
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รถไถเดินตาม
น. เครือ่ งยนตใชไถนา มีคนั พวงลากผาลไถ คนบังคับถือคัน
เดินตาม.
รถหวานเย็น
๑. น. รถไฟซึง่ จอดทุกสถานีเปนเวลานานจึงถึงทีห่ มายชากวา
กําหนดมาก เชน ฉันเปนคนใจรอน นัง่ รถหวานเย็นประเภท
ถึงก็ชา งไมถงึ ก็ชา งไมไดหรอก.
๒. น. รถโดยสารประจําทางทีแ่ ลนชาและจอดแช เชน
รถประจําทางสายนีเ้ ปนรถหวานเย็นจอดคอยผูโ ดยสาร
ปายละหลายนาที.
ก. ใชควันทีเ่ กิดจากการเผาไมบางชนิดรมใหมกี ลิน่ หอมและแหง
เชน ไสกรอกรมควัน. ปลาแหงรมควัน. ยางรมควัน.
น. รองเทาพืน้ แบนเปดสน ไมมสี ายรัด เชน วันหยุดฉันใสยนี ส
ใสรองเทาแตะไปเดินซือ้ ของ. คมม. เกือกแตะ, อีแตะ.
น. รองเทาหนังหุม ขึน้ มาถึงกลางนองหรือใตหวั เขา. คมม. บูต
ความหมายที่ ๑. (บูต มาจาก อ. boot).

รมควัน
รองเทาแตะ
รองเทาบูต
รองเทาฟองน้าํ

น. รองเทาแตะทีท่ าํ ดวยยางหรือวัสดุสงั เคราะห สําหรับใชใน
บาน เดินในทีแ่ ฉะ หรือชายทะเล เปนตน.
รองเทาหุม ขอ
น. รองเทาทีป่ ด สูงถึงระดับขอเทา มีซปิ ดานขางเพือ่ ชวยใน
การสวมและถอด.
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รอนเงิน
รอนตับแตก
รอยเปอรเซ็นต
รักคุด

ก. มีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองใชเงินโดยเรงดวน เชน ชวงนี้
เขารอนเงิน หยิบยืมใครเขาก็ไมให จึงตองเอาเครือ่ งทองเกา
ของตระกูลออกขาย.
ก. รอนมากทีส่ ดุ , รอนจนแทบจะทนไมไหว, (ใชกบั อากาศรอน)
เชน หนาหนาวยังรอนขนาดนี้ หนารอนคงรอนตับแตก.
ว. แท, สมบูรณ, ไมมีอยางอืน่ ปน, เชน ผูช ายรอยเปอรเซ็นต.
ขาวสารรอยเปอรเซ็นต.
ก. ไมสมหวังในความรัก เชน กะอีแครกั คุด ทําไมถึงตอง
ฆาตัวตาย.

รักจริงหวังแตง
๑. ก. รักอยางแทจริงและหวังวาจะไดแตงงานดวย (ใชกบั ผูช าย)
เชน ผูห ญิงคนนีผ้ มรักจริงหวังแตงครับ.
๒. ก. ชอบพอกัน, รักกัน, เชน เพราะรักจริงหวังแตงนะถึงได
เปดเพลงใหตามทีข่ อมา.
รับประกันซอมฟรี
ก. รับประกัน, รับรองคุณภาพ, เชน ผมรับประกันซอมฟรี
วาลูกผมเปนคนดีจริง ๆ.
รัศมี
น. ความเดนความดัง เชน เธออยาแตงตัวไปแขงรัศมีกบั
เจาของงานเขาเลย. เธอไปเทียบรัศมีเจาพอ ระวังจะโดนสัง่ เก็บ.
รูแ ลวรูแ รด ก. เสร็จสิน้ ไป, ทําใหเสร็จสิน้ ไป, เชน อยาใหเรือ่ งคาราคาซัง
อยางนีเ้ ลย ไปตกลงกันใหรแู ลวรูแ รดดีกวา. (เพีย้ นเสียงมาจาก
รูแ ลวรูร อด).
รูฤ ทธิ์
ก. รูอ าํ นาจหรือพลังทีเ่ คยแสดง เชน สามีรฤู ทธิภ์ รรยาดีวา เวลา
โกรธจะรายมาก.
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เรงเครือ่ ง

ก. ดําเนินงานอยางรีบเรงเพือ่ ใหแลวเสร็จตามกําหนด เชน
ตอนนีโ้ ครงการลาชาไปเกือบสองเดือน คงตองเรงเครือ่ ง
กันหนอย จะไดเสร็จตามกําหนด.
ก. หมดเกลีย้ ง เชน เขาจัดเก็บเอกสารกองพะเนินเทินทึก
ไดเรียบศราวุธเลย. (เพีย้ นมาจากเรียบวุธ ซึง่ มาจาก
เรียบอาวุธ).

เรียบศราวุธ
เรือ่ งใตสะดือ

น. เรือ่ งทางเพศ เชน ถาจะเมาธกนั เรือ่ งใตสะดือก็ใหเด็ก ๆ
ออกไปกอน.
เรือ่ งมาก
๑. ก. แอก, ยักทาหรือเลนแงเพือ่ ใหเห็นความสําคัญของตน, เชน
ถาเขาเรือ่ งมากนัก ก็อยาไปเชิญมาออกรายการเลย.
คมม. ลีลามาก.
๒. ก. จูจ จี้ ุกจิก เชน จะกินอาหารแตละที ตองลวกภาชนะ
ทุกอยาง ๒ ครัง้ เรือ่ งมากจริง ๆ.
เรือ่ งไมเปนเรือ่ ง
น. เรือ่ งไมสาํ คัญ, เรือ่ งสัพเพเหระ, เรือ่ งทีไ่ มนา จะทําใหเกิด
ปญหา, เชน ทีพ่ วกเขาคุยกันก็มแี ตเรือ่ งไมเปนเรือ่ ง.
เรือ่ งไมเปนเรือ่ งแท ๆ ทําไมถึงโกรธกันได.
แรงทึง้
น. ผูห ญิงทีด่ แู กและโทรมมาก ใชวา ยายแรงทึง้ เชน วันนี้
จะออกงาน เธอแตงตัวแตงหนาใหดดู หี นอยนะ จะไดไมเปน
ยายแรงทึง้ .
โรคชิคนุ กุนยา
น. โรคติดตอทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส มียงุ ลายเปนพาหะ อาการคลาย
โรคไขเลือดออก ผูป ว ยจะมีอาการปวดขออยางรุนแรง มีไข
เฉียบพลัน พบระบาดครัง้ แรกทางตอนใตของทวีปแอฟริกา.
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(อ. chikungunya, มาจากภาษาทองถิน่ แอฟริกา แปลวา อาการ
บิดเบีย้ วจนตัวงอเพราะปวดขอ).
โรคคาวาซากิ
น. โรคทีม่ อี าการไขส งู เกิดจากหลอดเลือดแดงอักเสบ
มีการเปลีย่ นแปลงของผิวหนังและเยือ่ บุผวิ และตอมน้าํ เหลือง
ทีค่ อโต เปนโรคทีเ่ กิดกับเด็กชายมากกวาเด็กหญิง พบครัง้ แรก
ในประเทศญีป่ นุ โดยนายคามิซากุ คาวาซากิ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๐.
(อ. Kawasaki disease).

ÍÑ¡ÉÃ Å
ลงไมลงมือ

๑. ก. ลงมือทํา เชน รอมาตัง้ นานแลว เมือ่ ไรจะเริม่ ลงไมลงมือ
กันเสียที.
๒. ก. ทุบตี, ทําราย, เชน เรือ่ งแคนที้ าํ ไมถึงตองลงไมลงมือ
กันดวย.
น. ตูเ ก็บสิง่ ของชัว่ คราว เปนชองเล็ก ๆ เรียงตอกัน แตละชอง
มีฝาปดและมีกญ
ุ แจล็อก ผูท เี่ ก็บของจะถือกุญแจไวเอง เชน
นักกีฬาเก็บเสือ้ ผาและสิง่ ของทีม่ คี า ไวในล็อกเกอร. (อ. locker).
น. ปริมาณของสิง่ ของจํานวนมากทีส่ งั่ หรือสงมาครัง้ หนึง่ เชน
สินคาล็อตใหมจะมาถึงเดือนหนา. (อ. lot).
ก. ยัว่ ใหผชู ายสนใจ (ใชกบั การแตงกายโป) เชน เธอแตงตัวโป
อยางนี้ จะไปลอตะเขหรือไง.
น. หองโถงของโรงแรมหรือสํานักงาน เชน ใหพวกเรามาเจอกัน
ทีล่ อ็ บบีข้ องโรงแรม เวลาหกโมงเย็น. (อ. lobby).

ล็อกเกอร
ล็อต
ลอตะเข
ล็อบบี้ ๑
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ล็อบบี้ ๒

ก. พูดจาหวานลอม, ชักชวน, เชน เขาล็อบบีท้ กุ คนใหเลือก
คณบดีของเราเปนอธิการบดี. พวกนีเ้ ปนนักล็อบบีต้ วั ฉกาจ.
(อ. lobby).
ก. หาทางปองกันหลังจากเกิดปญหาแลว เชน หลังเกิดอุบตั เิ หตุ
หลายครัง้ จากการเมาแลวขับ ตํารวจก็ลอ มคอกตัง้ ดานตรวจ
แอลกอฮอลคนขับ.

ลอมคอก
ละครโรงใหญ

น. การกระทําทีท่ าํ ใหเห็นวาเปนเรือ่ งสําคัญแตไมจริงใจ เชน
ทีจ่ ริงผูบ ริหารไดตดั สินใจไปเรียบรอยแลว การเปดโอกาสให
พวกเราไดซกั ถามและวิพากษวจิ ารณกเ็ ปนแคละครโรงใหญ
เทานัน้ เอง. คมม. ลิเกโรงใหญ.

ละเมอเพอพก
ก. หลงเพอคิดถึงอยูไ มวาย เชน เธอแตงงานไปจนมีลูก ๒ คน
แลว ยังละเมอเพอพกถึงเธออยูไ ด.
ก. ร่าํ รวย, มีเงินมาก, เชน วันนีล้ า่ํ ซํา ฉันขอเปนเจาภาพเอง.
(มาจากนามสกุลของนายบัญชา ล่าํ ซํา ซึง่ เปนมหาเศรษฐี).
น. เงินกอนใหญซงึ่ จายในคราวเดียว เชน โครงการนีไ้ ดรบั อนุมตั ิ
งบประมาณแบบล้าํ ซํา. (อ. lump sum).
๑. ก. ใชคาํ หรูหราหรือใชความเปรียบมากเกินความจําเปนจน
ฟงดูเชย เชน ทาทางก็ไมเชย แตทาํ ไมพูดจาลิเกจัง.
๒. ก. พูดเพอเจอเลือ่ นลอย เชน งานกระจอกแบบนีเ้ ขาจะ
ยกขบวนนักรองดังมารองเพลงเชียวรึ พูดลิเกไปได.
๓. ก. แตงตัวใหหรูหราเกินพอดีจนดูเชย เชน จะไปงานทําบุญ
แคนใี้ สเพชรเต็มตัว ลิเกจัง.
คมม. ยีเ่ ก.

ล่าํ ซํา
ล้าํ ซํา
ลิเก
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ลิเกโรงใหญ

น. การกระทําทีท่ าํ ใหเห็นวาเปนเรือ่ งสําคัญแตไมจริงใจ เชน
ทีจ่ ริงผูบ ริหารไดตดั สินใจไปเรียบรอยแลว การเปดโอกาสให
พวกเราไดซกั ถามและวิพากวิจารณกเ็ ปนแคลเิ กโรงใหญ
เทานัน้ เอง. คมม. ละครโรงใหญ.

ลิเกหลงโรง
น. การแตงกาย การกระทํา หรือคําพูดทีเ่ กินพอดีและไมเขากับ
สถานการณ เชน เขาเชิญมาอภิปรายในฐานะนักวิชาการ
แตกลับแตงตัวอยางกับดาราเปนลิเกหลงโรง.
ก. พูดเกง, พูดใหคนเชือ่ หรือคลอยตามได, เชน โกษา (ปาน)
เปนนักการทูตลิน้ ทอง.
น. การเตนหงายตัวลอดราวไมทวี่ างไวตา่ํ ๆ ตามจังหวะเพลง.
(อ. limbo rock).
๑. ก. กิน เชน นาน ๆ จะมีโอกาสไดลมิ้ ลองอาหารหรู ๆ อยางนี.้
๒. ก. สัมผัสความรูส กึ หรือมีประสบการณกบั สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ไดยาก
เชน จะมีสกั กีค่ นทีไ่ ดลมิ้ ลองเกาอีน้ ายก.
ก. แอก, ยักทาหรือเลนแงเพือ่ ใหเห็นความสําคัญของตน, เชน
ถาเธอมัวแตลลี ามาก ระวังจะไมมใี ครจางทํางานนะ.
คมม. เรือ่ งมาก ความหมายที่ ๑.
๑. ก. คลอดออกมา เชน พอเสียชีวติ ตัง้ แตลกู ยังไมไดลมื ตา
ดูโลก.
๒. ก. ทําตนใหทนั สมัย, ติดตามความเปนไปของสังคม, เชน
หัดลืมตาดูโลกเสียบางวาเทคโนโลยีส่ มัยนีไ้ ปถึงไหน
กันแลว.

ลิน้ ทอง
ลิมโบรอ็ ก
ลิม้ ลอง
ลีลามาก
ลืมตาดูโลก
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ลูกอีชา ง...
เลนเกาอีด้ นตรี

เลนคนละคีย

น. คนทีต่ ดิ ทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ จนเปนนิสยั (ใชกบั นิสยั ไมด)ี เชน
ลูกอีชา งซัก. ลูกอีชา งขอ. ลูกอีชา งติ.
๑. ก. แยงทีน่ งั่ กัน เชน ทีน่ งั่ ไมพอ เลนเกาอีด้ นตรีกนั ไปกอนนะ
เดีย๋ วจะไปหาเสือ่ มาปูให.
๒. ก. แยงกันใชเครือ่ งมือซึง่ มีไมพอกับจํานวนผูใ ช (ใชกบั
การทํางานทีม่ ที นี่ งั่ เฉพาะ) เชน เครือ่ งคอมพิวเตอรไมพอ
เราเลยตองเลนเกาอีด้ นตรี.
ก. ตางคนตางทํา, ไมประสานงานกัน, เชน ถาเลนคนละคีย
อยางนีโ้ ครงการไปไมรอดแน. (คีย มาจาก อ. key signature).

เลนดนตรีไทย

เลนละครตบตา

ก. รวมหลับนอนกันระหวางหญิงรักรวมเพศ เชน ผมจีบเธอ
มานานแตเธอไมเลนดวย เพิง่ มารูท หี ลังวาเธอชอบเลน
ดนตรีไทย. คมม. ตีฉงิ่ .

ก. แสรงทําเพือ่ ใหผอู นื่ เขาใจผิดหรือเขาใจไขวเขว เชน
เขาเลนละครตบตาใหคนเขาใจผิดวาไมถกู กับหัวหนาพรรค
ทีแ่ ทกแ็ อบไปพบกันทีบ่ า นพัก.
เลีย้ งดวยลําแขง
๑. ก. หาเลีย้ งผูอ นื่ ดวยกําลังความสามารถของตนเอง (ใชกบั
ผูช าย) เชน ลูกทัง้ เจ็ดคนนีผ่ มเลีย้ งดวยลําแขงของผมเอง.
๒. ก. ใชกาํ ลังทํารายลูกเมียอยูเ สมอ เชน เขาบอกหรือวาเขาเปน
คนหาเลีย้ งเมีย เลีย้ งดวยลําแขงนะซิ.
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เลีย้ งเดีย่ ว

๑. ว. ดูแลรับผิดชอบเลีย้ งลูกอยูเ พียงคนเดียว (ใชกบั พอ, แม
หรือครอบครัว) เชน สังคมสมัยนีม้ คี รอบครัวเลีย้ งเดีย่ ว
เพิม่ ขึน้ เพราะคูส ามีภรรยาเลิกกันมาก.
๒. ก. ครองลูกบอลเพียงผูเ ดียวเพือ่ นําลูกบอลเขาไปยิงประตูหรือ
ชูต ทําคะแนน เชน เขาเลีย้ งเดีย่ วหลบหลีกฝายตรงขาม
๓ คนเขาไปยิงประตูไดอยางสวยงาม.
ก. หาชองทางเลีย่ งกฎขอบังคับเพือ่ ใหตนไดประโยชน เชน
เขาเปนคนทีร่ กู ฎเกณฑตา ง ๆ ดีแตกช็ อบเลีย่ งบาลีอยูเ รือ่ ย.
ก. ทํารายโดยใชมอื ทีห่ งายและเกร็งจนแข็ง เชน ฉันไมกลาไป
แถวนัน้ เพราะมีแตนกั เลง กลัวจะโดนเลียะพะ. (จ. เหลียะผะ
วา จับมาตี).
๑. น. ของเหลวปรกติมสี แี ดง อยูใ นหลอดเลือดและหัวใจของคน
และสัตว ประกอบดวยน้าํ เลือดและเม็ดเลือด สวนทีเ่ ปน
สีแดงเกิดจากสีในเม็ดเลือดแดง สัตวไมมกี ระดูกสันหลัง เชน
แมลง กุง หอย เม็ดเลือดเห็นมีสนี า้ํ เงินจาง ๆ; ระดู เชน
เลือดทํา คือ อาการปวยในระหวางทีม่ รี ะดู; โดยปริยาย
หมายถึงผูส บื เชือ้ สาย เชน เลือดศิลปน เลือดนักรบ
เลือดนักประพันธ; ผูท เี่ คยศึกษาจากสถาบันใดสถาบันหนึง่
เชน เลือดจุฬา เลือดธรรมศาสตร. (พจน.)
๒. น. ลักษณะนิสยั ทีไ่ ดรบั ถายทอดมาจากผูใ หกาํ เนิด หรือ
บรรพบุรษุ เชน พอออกขยันทํามาหากิน ลูกไมเอาเลือดพอ
มาเลย. หลานคนนีเ้ กงเรือ่ งการชาง เขาคงไดเลือดปูม า
เต็ม ๆ.
ก. ทํารายกันรุนแรงจนถึงขัน้ เลือดออกมาก เชน อันธพาล
สองกลุม นี้ เจอกันทีไรเปนเลือดสาด.

เลีย่ งบาลี
เลียะพะ
เลือด

เลือดสาด

๙๙
¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁ.pmd

99
Black

15/6/2554, 10:26

พจนานุกรมคําใหม เลม ๓ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โลกกลม

โลกสวนตัวสูง

๑. ถอยคําทีใ่ ชกลาวเมือ่ มีโอกาสกลับมาพบกันอีก เชน
เจอกันอีกแลว โลกกลมจริง ๆ.
๒. ถอยคําทีใ่ ชกลาวเมือ่ พบวามีความสัมพันธหรือเกีย่ วของกัน
โดยไมไดคาดหมาย เชน เจาบาวทีแ่ ตงงานกับหลานเปนลูก
ของเพือ่ นสนิทเราเอง โลกกลมจริง ๆ.
ก. มีความเปนสวนตัวมากกวาคนทัว่ ไป เชน เขาเปนดาราซึง่
เปนคนของประชาชน แตโลกสวนตัวสูง เลยไมคอ ยมีงานแสดง.
น. ของเหลวทีเ่ ปนน้าํ หรือครีมเหลว ใชสาํ หรับทาบํารุงผิวให
ชุม ชืน่ เปนตน เชน หนาหนาวเธอควรทาโลชัน่ หลังอาบน้าํ
ปองกันผิวแตก. ไปคายพักแรม อยาลืมเอาโลชัน่ กันยุงไป
ดวยนะ. (อ. lotion).

โลชัน่

ÍÑ¡ÉÃ Ç
วรรคทอง

น. ขอความทีม่ คี วามหมายเดนและมีความไพเราะ มีคนนําไป
อางอิง เชน แลวสอนวาอยาไวใจมนุษย มันแสนสุดลึกล้าํ เหลือ
กําหนด เปนวรรคทองจากเรือ่ งพระอภัยมณี. คมม.
ประโยคทอง.

วันรายคืนราย

น. วันทีเ่ คราะหรา ย เชน ฉันอยูท นี่ มี่ าตัง้ แตเด็ก วันรายคืนราย
ก็ถกู ยกเคาเกลีย้ งบาน. (เลียนคําวา วันดีคนื ดี ซึง่ หมายถึง
โอกาสทีเ่ หมาะ).
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วาซาบิ

น. เครือ่ งปรุงรสอาหารญีป่ นุ ชนิดหนึง่ ไดจากลําตนวาซาบิ
บดละเอียด มีกลิน่ ฉุน รสเผ็ดขึน้ จมูก ใชผสมกับโชหยุเปน
เครือ่ งจิม้ กินกับปลาดิบ เชน กินปลาดิบตองจิม้ โชหยุผสม
วาซาบิ. (ญ.).
น. สัญญาณเชือ่ มตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย เชน ทีน่ สี่ ญ
ั ญาณ
วายฟายออน ตอเหน็ตแลวหลุดทุกที. (อ. wifi).
๑. น. สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดรบั แตงตัง้ ใหควบคุมสมาชิก
พรรคใหออกเสียงไปตามมติพรรค และประสานงานกับ
ตัวแทนสมาชิกของพรรคฝายตรงขาม ถาเปนพรรครัฐบาล
ก็เรียกวา วิปรัฐบาล ถาเปนฝายคานก็เรียกวา วิปฝายคาน.
๒. น. สมาชิกวุฒสิ ภาทีไ่ ดรบั เลือกใหเปนผูป ระสานงานกับ
สภาผูแ ทนราษฎรเพือ่ ใหการประชุมรวมระหวาง ๒ สภา
เปนไปดวยความเรียบรอย, เรียกเต็มวา วิป ส.ว. เชน
วิป ส.ว. สงรายชือ่ ส.ว.ทีจ่ ะอภิปรายนโยบายรัฐบาลให
ประธานสภาแลว.
(อ. whip).
ก. ใชเสียงแสดงความไมพอใจอยางยิง่ (ใชกบั ผูห ญิง) เชน
ตัวอิจฉาในละครทําไมถึงวีด้ ตลอดทัง้ เรือ่ ง.
๑. น. การกระทําทีไ่ ดรบั ยกยองวาเปนความกลาหาญ,
การกระทําของผูก ลาหาญ. (พจน.)
๒. น. เรือ่ งไมดหี รือเรือ่ งเสียหายทีก่ ลาทํา เชน เธอไปสราง
วีรกรรมอะไรไว อาจารยใหญถงึ เชิญผูป กครองไปพบ.
น. เรือ่ งชัว่ หรือเสียหายรายแรงทีก่ ลาทํา เชน ไอหมอนัน่ สราง
วีรเวรซ้าํ แลวซ้าํ อีก ดวยการหลอกลวงชาวบานครัง้ แลวครัง้ เลา.
(เลียนคําวา วีรกรรม).

วายฟาย
วิป

วีด้ , วีด้ ๆ
วีรกรรม

วีรเวร
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วีไอพี

๑. น. คนสําคัญ, คนทีม่ ชี อื่ เสียงหรือมีอาํ นาจ, เชน เราจัด
หองพิเศษไวรบั รองแขกวีไอพี.
๒. ว. พิเศษ, ระดับสูง, เชน เราตองจายเงินเพิม่ ถาตองการ
พักหองวีไอพี.
(อ. VIP ยอมาจาก Very Important Person).
น. เวทีประกวดนางงามซึง่ ตองสวมชุดวายน้าํ เชน เธอขึน้ เวที
ขาออนตัง้ แตอายุสบิ หา.
๑. คําแสดงความรูส กึ เดือดรอนเพราะกรรมหรือชะตากรรม
ของตนในอดีต เชน เวรของฉันแท ๆ ทําเงินเดือนหายไป
ทัง้ เดือน. กรรมเวร หรือ เวรกรรม ก็วา . (พจน.)
๒. น. คนหรือสิง่ ทีก่ อ ความเดือดรอนวุน วาย เชน ไอเด็กเวร
พวกนีก้ อ เรือ่ งไมไดหยุด. คมม. เวรตะไล.
น. คนหรือสิง่ ทีก่ อ ความเดือดรอนวุน วาย เชน ไอเวรตะไลพวกนี้
เมือ่ ไรจะไปทีช่ อบ ๆ เสียที. คมม. เวร ความหมายที่ ๒.
๑. น. เวลา เชน ฉันไมมเี วล่าํ เวลาจะไปเทีย่ วสนุกหรอก เพราะ
งานยุง มาก.
๒. น. เวลาทีส่ มควร, เวลาทีเ่ หมาะ, เชน นีไ่ มใชเวล่าํ เวลาที่
จะมาทะเลาะกัน เราตองมีความสามัคคี งานจะไดเสร็จทัน
กําหนด. ใครมาหาดึกดืน่ ปานนีไ้ มรจู กั เวล่าํ เวลาเลยนะ.
ก. พูดกันอยางตรงไปตรงมา เชน มีอะไรก็เวากันซือ่ ๆ ดีกวา
จะไดไมมปี ญ
 หาทีหลัง.
๑. น. น้าํ ยาหรือสารเคลือบผิวพืน้ ทําใหขนึ้ เงา เชน หองนีพ้ นื้
เพิง่ จะลงแว็กซ อยาเพิง่ เดินเขาไป.
๒. ก. กําจัดขนโดยใชพาราฟนเหลวทาผิวหนังบริเวณทีต่ อ งการ
กําจัดขน ปลอยใหแหง แลวดึงออก เชน เธอแว็กซขาสัปดาห
ละครัง้ เพือ่ ใหขาเนียน.

เวทีขาออน
เวร

เวรตะไล
เวล่าํ เวลา

เวากันซือ่ ๆ
แว็กซ
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๓. ก. เคลือบผิวผลไมใหเปนมัน เชน แอปเปล พวกนีไ้ มไดแว็กซ
ผิวเลยดูดา น ๆ.
(อ. wax).
น. แผนฟอรไมกาสีขาว ผิวเรียบมัน มีขอบ เขียนดวยปากกาเคมี
ใชประโยชนอยางกระดานดํา . (อ. white board).
น. แผนพลาสติกชนิดเรียบ นิม่ ใชพมิ พตวั อักษรหรือรูปเปนตน
มักมีขนาดใหญ แตสามารถตัดใหเปนทรงตาง ๆ ได มวนเก็บได
นิยมทําเปนปายโฆษณาหรือปายนิทรรศการ. (ตัดจาก อ. vinyl
plastic).

ไวตบ อรด
ไวนิล่

ÍÑ¡ÉÃ Ê
ส.ส.นอกไส
น. สมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดจากการคิดสัดสวนของสมาชิก
พรรคของตนทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ (มักใชในเชิงลบ) เชน ส.ส. ทีม่ าจาก
การเลือกตัง้ มักคิดวาตนเองควรไดรบั สิทธิก์ ารเปนรัฐมนตรี
กอน ส.ส.นอกไส.

ส.ส.สัดสวน

น. สมาชิกสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรทีไ่ ดจากการคิดสัดสวนของ
สมาชิกพรรคของตนทีไ่ ดรบั เลือกตัง้ เชน แตละพรรคจัดลําดับ
ส.ส.สัดสวน ไวพรรคละ ๑๐๐ คน.
สตัน๊ ต, สตัน๊ ตแมน
๑. น. ผูท เี่ ลนบทผาดโผนและอันตรายแทนนักแสดงตัวจริง เชน
หนังเรือ่ งนีต้ อ งการสตัน๊ ตแมนเลนแทนพระเอกหลายฉาก.
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๒. น. ผูท เี่ ลนบทผาดโผนและอันตราย เชน งานนีม้ กี ารแสดง
สตัน๊ ตโชว.
(สตัน๊ ต มาจาก stunt, แมน มาจาก อ. man)
น. แผนภาพหรืออักษรทีม่ กั มีกาวดานหนึง่ ใชสาํ หรับติดสิง่
ตาง ๆ เชน เขาติดสติก๊ เกอรเครือ่ งหมายสถาบันที่ กระจก
หนารถ. (อ. sticker).
๑. ก. นัดหยุดงานประทวงหรือเรียกรองตอนายจางหรือรัฐบาล
เชน เจาหนาทีส่ นามบินสไตรก ทําใหตอ งงดเทีย่ วบิน
ทุกเทีย่ ว. คมม. ผละงาน, ผละงานประทวง.
๒. ก. ประทวงดวยการไมยอมทําตาม เชน นักเรียนไมพอใจ
ครูจงึ สไตรกไ มเขาเรียน.
(อ. strike).
ก. ทําใหพนิ โบวลงิ่ ลมทัง้ หมดดวยการโยนลูกโบวลงิ่ เพียง
ครัง้ เดียว. (อ. strike).
[สอ-ทอ-รอ] ก. เขาไปยุง เกีย่ วดวยทุกเรือ่ ง (ใชเปนคําวาคนอืน่ )
เชน ไมวา จะจัดงานใหญงานเล็ก พอคนนีเ้ ปนตอง สทร.เสมอ.
(ยอมาจาก เสือกทุกเรือ่ ง).
๑. ว. อยางใกลชดิ , ชิดชอบ, เชน เพือ่ นสนิท คนสนิท. เขา
สนิทกันมาก, แนบชิด เชน เขาปากไมไดสนิท; กลมกลอม,
กลมกลืน, ในลักษณะทีเ่ ขากันไดดไี มมอี ะไรบกพรอง ซึง่ ดู
ประหนึง่ วาเปนเนือ้ เดียว หรือเปนอันหนึง่ อัน เดียวกัน เชน
ประตูปด สนิท. สเี ขากันสนิทเปนเนือ้ เดียวกัน. ผนังหอง
แตละดานแมจะทาสีตา งกันแตสกี เ็ ขากันไดสนิท;
อยางแทจริงหรือทัง้ หมดโดยไมมอี ะไรแทรกหรือเจือปน เชน
มะปรางหวานสนิท. เชือ่ สนิท. ตีหนาสนิท. (พจน.)

สติก๊ เกอร
สไตรก ๑

สไตรก ๒
สทร.
สนิท
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๒. ว. มาก, จริง ๆ, (ใชกบั กริยาบางคํา) เชน แสบสนิท.
โสดสนิท.
สบายบรือ๋
๑. ก. สบายมาก เชน ไปทัวรกบั กลุม วีไอพีคราวนีส้ บายบรือ๋ เลย
บริษทั จัดการใหหมดทุกอยาง. คมม. สบายบรือ๋ สะดือโบ.
๒. ก. คลองมาก เชน เขาพูดไทยไดสบายบรือ๋ เพราะมา
เมืองไทยปละหลายหน.
สบายบรือ๋ สะดือโบ
ก. สบายมาก เชน ไปทัวรกบั กลุม วีไอพีคราวนีส้ บายบรือ๋
สะดือโบเลย บริษทั จัดการใหหมดทุกอยาง. คมม. สบายบรือ๋
ความหมายที่ ๑.
สปอรต
ก. มีใจกวาง ไมคดิ เล็กคิดนอยเรือ่ งเงินทอง เชน เจาของบาน
สปอรตมาก ใหเราเขามาอยูก อ นทัง้ ทีย่ งั ไมไดจา ยคาเชา
ลวงหนาเลย. (อ. sport).
สปริงบอรด น. กระดานสําหรับกระโดดน้าํ ปลายดานหนึง่ ยึดติดกับฐาน
ปลายอีกขางหนึง่ ยืน่ ไปในสระ เมือ่ ยืนขยมทีป่ ลายดานนีก้ ระดาน
จะเดงขึน้ ลง สําหรับใหผเู ลนยืนแลวดีดตัวลงสระ.
(อ. springboard).
สแปร
๑. ก. สํารองไวเผือ่ เหลือเผือ่ ขาด เชน เขาจัดเสือ้ สแปรไวอกี ๒
ชุดเผือ่ เครือ่ งบินเสียเวลา.
๒. ก. ทําใหพนิ โบวลงิ่ ทีไ่ มลม จากการโยนลูกโบวลงิ่ ครัง้ แรก
ลมไดหมด.
(อ. spare).
สภาลาง
น. สภาผูแ ทนราษฎร เชน ราง พรบ.หลายฉบับผานสภาลาง
แลว รอสงใหวฒ
ุ สิ ภาพิจารณา.
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สภาสูง

น. วุฒสิ ภา เชน สภาสูงตีกลับราง พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
แผนดินฉบับใหม จึงตองตัง้ กรรมาธิการรวม ๒ สภา ขึน้ มา
พิจารณา.
สมน้าํ หนากะลาหัวเจาะ
คําเยาะเยยหรือซ้าํ เติมวาควรไดรบั ผลราย เชน เกเรอยางนี้
โดนตีเสียบางก็ดี สมน้าํ หนากะลาหัวเจาะ.
สมประโยชน
ก. ไดรบั ประโยชนตามทีท่ ุกฝายควรจะได เชน ทีพ่ วกเขายัง
รวมตัวกันไดกเ็ พราะทุกฝายตางสมประโยชน.
สมพรปาก คํารับคําพรหรือคําแสดงปรารถนาดีของผูอ นื่ หมายความวา
ขอใหเปนเชนนัน้ เถิด เชน เขาบอกวาผมเปนเศรษฐีระดับ
รอยลาน ก็ขอใหสมพรปากเถอะ.
สม็อก
น. วิธจี บั จีบผาทําใหมรี อยยนพองฟู เกิดเปนลวดลายตาง ๆ.
(อ. smock).
สมองขีเ้ ลือ่ ย ก. โง, ปญญาทึบ, หัวขีเ้ ลือ่ ย, เชน สมองขีเ้ ลือ่ ยอยางฉันคง
สอบเขามหาวิทยาลัยไมได.
สมองนิม่
ก. โง เชน เธอนีส่ มองนิม่ จริง ๆ พูดกีค่ รัง้ ก็ไมเขาใจเสียที.
สมองไหล
๑. น. ภาวะทีค่ นมีความรูค วามสามารถไปทํางานทีอ่ นื่ แทนทีจ่ ะ
ทํางานใหหนวยงานหรือประเทศของตนใหเจริญรุง เรือง เชน
รัฐบาลปรับเงินเดือนขาราชการเพือ่ กันสมองไหล.
๒. ก. ไปทํางานทีอ่ นื่ แทนทีจ่ ะทํางานใหหนวยงานหรือประเทศ
ของตนใหเจริญรุง เรือง เชน พวกหมอและพยาบาล
สมองไหลไปอยูอ เมริกากันหมด.
สม็อลทอลก น. อุปกรณเชือ่ มตอกับโทรศัพทมอื ถือ ประกอบดวยหูฟง กับ
ไมโครโฟนเล็ก ๆ ชวยใหฟง และพูดโทรศัพทไดโดยไมตอ ง
ยกโทรศัพทมาแนบหู. (อ. small talk).
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สรางเรือ่ ง
สละสิทธิ์
สะลิป ๑
สะลิป ๒
สวม

สวย
สวยเสียของ

ก. แตงเรือ่ งโกหกหลอกลวง เชน เขาสรางเรือ่ งวาไดเลนหนัง
ฮอลลีวดู แตความมาแตกตอนหลังวาเปนเรือ่ งไมจริง.
ก. แสดงเจตนาทีจ่ ะไมทาํ เชน ถาฝนตกหนัก ฉันขอสละสิทธิ์
ไมไปงานคืนนี.้
น. เสือ้ กระโปรงชัน้ ใน มีสายเล็ก ๆ ชายกระโปรงมักประดับดวย
ลูกไม. (อ. slip).
น. กระดาษแผนเล็ก ๆ แสดงรายการเกีย่ วกับการเงิน เชน
สะลิปเงินเดือน. สะลิปเอทีเอ็ม. สะลิปโอนเงิน. (อ. slip).
๑. น. สถานทีท่ สี่ รางไวสาํ หรับถายอุจจาระ ปสสาวะโดยเฉพาะ
มักทําเปนหอง. (พจน.)
๒. น. อุปกรณสาํ หรับใชถา ยอุจจาระ ปสสาวะ เชน มูลนิธิ
ซิเมนตไทยแจกสวมกระดาษใหผปู ระสบภัยน้าํ ทวม.
๓. ก. ถายอุจจาระ เชน คุณยายไมสว มมา ๓ วันแลว.
ก. เกิดเรือ่ งไมดี อยางถูกวา ถูกทําราย เปนตน เชน พูดไมเขาหู
แบบนี้ เดีย๋ วก็สวยหรอก.
ก. สวยแตไมยอมมีแฟนหรือไมยอมแตงงาน เชน หนาตาก็สวย
แตไมยอมแตงงานสวยเสียของจริง ๆ.
น. คนทีไ่ รประโยชนและทําใหสงั คมเดือดรอนรําคาญ เชน
คนทีม่ อื เทาดีแตไมยอมทํามาหากิน และเทีย่ วลักเล็กขโมยนอย
ก็คอื สวะสังคม.
๑. คบอยางเปนคูร กั เชน เธอตัดสินใจทิง้ แฟนเกาไปสวีต้ กับ
ดอกเตอรหนุม เสียแลว.
๒. หวานชืน่ เชน สองคนนีส้ วีตกันจนใคร ๆ อิจฉา. คมม.
สวีตหวาน.
(อ. sweet).
๑๐๗
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สวีตหวาน ก. หวานชืน่ เชน พวกขาวใหมปลามันก็สวีตหวานอยางนีแ้ หละ.
คมม. สวีต, สวีต้ ความหมายที่ ๒. (สวีต, สวีต้ มาจาก อ. sweet).
สอย ๑
๑. ก. ทําใหหลุดจากตําแหนง เชน การเลือกตัง้ ส.ว.คราวทีผ่ า น
มานี้ กกต.สอยผูช นะการเลือกตัง้ ไปหลายคน.
๒. ก. ตอยใหลม ลง เชน นักมวยถูกหมัดสอยทีค่ างจนรวง.
สอย ๒
ก. เย็บปดชายผาดวยวิธกี ารสอดเข็มเกีย่ วผาใหตดิ กันโดย
ไมใหเห็นเสนดาย เชน เขาสอยชายกระโปรงเรียบดี ไมเห็น
รอยเข็มเลย.
สอย ๓
ก. รีบซือ้ ของโดยเร็ว (มักใชกบั ของทีอ่ อกใหม ราคาถูก เปนตน)
เชน แม็กกาซีนออกใหมตอ งรีบไปสอย.
สะตอเบอเรอ
ก. ปลิน้ ปลอน โกหกหลอกลวงยิง่ กวาสะตอ หรือสะตอเบอรี่ เชน
พวกสะตอเบอเรอก็คอื สะตอเบอรีต่ วั แมนนั่ แหละ. (มาจาก
สะตอ+เบอเรอ).
สะเวิป้
ก. ไปโนนมานีอ่ ยางรวดเร็ว, ไมอยูก บั ที,่ เชน เขาไมคอ ยจะอยู
เมืองไทย สะเวิป้ ไปประเทศนัน้ ประเทศนีต้ ลอด. (อ. swerve).
สะโหลสะเหล
ก. อิดโรยและออนแรง เชน เมือ่ คืนไมไดนอนหรือยังไง
ถึงไดสะโหลสะเหลแบบนี.้ (มาจากคําวา โหลเหล).
สักแอะ
ว. แมแตคาํ เดียว (ใชในความปฏิเสธ) เชน เด็กคนนีใ้ จเด็ดจริงๆ
ถูกตีตงั้ หลายทีไมรอ งสักแอะ.
สัตวเขีย้ วเล็บงา
น. สัตวทมี่ เี ขีย้ ว มีเล็บ หรือมีงา ซึง่ จะสามารถทําอันตราย
มนุษยได เชน อยูใ กลสตั วเขีย้ วเล็บงาอยาวางใจ เพราะมันอาจ
ทําอันตรายเราเมือ่ ไรก็ได.
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สัตวเลีย้ งลูกดวยเงิน
น. พอแมทไี่ มไดดแู ลลูกใหแตเงินไปใช เชน ลูกเกเรอยางนี้
ก็เพราะพอแมเปนสัตวเลีย้ งลูกดวยเงิน.
สัตวหนาขน ๑. น. สัตว (มีนยั วาไมมวี จิ ารณญาณ อาจทําอันตรายได) เชน
เธออยาไวใจสัตวหนาขนพวกนีน้ ะ วันดีคนื ดีมนั จะกัดได.
๒. คําเปรียบคนเลว คนชัว่ เชน ไอสตั วหนาขนพวกนีท้ าํ ราย
แมแตแมตัวเอง ตองจับเขาคุกใหหมด.
สับสนอลหมาน
ก. ปะปนกันยุง , วุน วายไมเปนระเบียบ, เชน เขาบอกวา
จะมาชวยใสขอ มูลใหม แตกลับทําขอมูลเดิมสับสนอลหมาน
ไปหมด.
สากกะเบือยันเรือรบ, ไมจมิ้ ฟนยันเรือรบ
น. เรือ่ งเล็กจนถึงเรือ่ งใหญ, สิง่ ทีไ่ มสาํ คัญจนถึงสิง่ ทีส่ าํ คัญ,
เชน รานนีม้ ขี องขายทุกอยาง ตัง้ แตสากกะเบือยันเรือรบ.
สามชา
น. ชือ่ เรียกจังหวะเพลงชาชาชา เชน เขาชอบใชจงั หวะสามชา
แตงเพลงลูกทุง . (ชา ตัดมาจาก อ. cha-cha-cha).
สามเหลีย่ มทองคํา
น. อวัยวะเพศหญิง เชน แมวา จะมีคนแนะใหเธอใชสามเหลีย่ ม
ทองคําหาเงิน แตเธอก็พยายามหางานบริสทุ ธิท์ าํ .
สามัคคีชมุ นุม
ก. มีความสามัคคี เชน เขาอยูพ รรคเดียวกันแตไมคอ ยจะสามัคคี
ชุมนุมกันหรอก.
สายปานยาว
น. เงินลงทุนจํานวนมากเพือ่ ประกอบธุรกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยแบบนี้ ผูท มี่ สี ายปานยาวเทานัน้ จึงจะฝามรสุมเศรษฐกิจ
ไปได.
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สายปานสัน้

น. เงินลงทุนจํานวนไมมากในการประกอบธุรกิจ เชน
ชวงเศรษฐกิจตก นักลงทุนทีม่ สี ายปานสัน้ ตองเลิกหรือ
ขายกิจการของตนไป.
สาว
๑. น. คํานําหนาชือ่ หญิงสาว (มักใชกบั ดารา นักรอง) เชน
สาวนุน รับเตรียมลัน่ ระฆังวิวาหสนิ้ ป.
๒. ก. มีลกั ษณะทาทางเปนผูห ญิง เชน หนุม คนนีไ้ วผมยาวแลว
ดูสาวกวาผูห ญิงเสียอีก.
สาวนอย, สาวเหลือนอย
น. ผูห ญิงสูงวัย เชน กลุม ทีจ่ ะไปเทีย่ วคราวนีม้ แี ตพวกสาวนอย
อายุเกิน ๖๐ แลวทัง้ นัน้ .
สาวไฟแรงสูง
น. หญิงทีม่ อี ารมณทางเพศรอนแรง เชน ดาวรุง ดวงใหมคนนี้
เปนสาวไฟแรงสูง มีเรือ่ งพัวพันกับดาราหนุม ๆ หลายคน.
สาวก
๑. น. ศิษยของศาสดา. (พจน.)
๒. น. ผูท นี่ ยิ มชมชอบบุคคลหรือสิง่ ใดสิง่ หนึง่ อยางคลัง่ ไคล เชน
สาวกของพีบ่ .ี้ สาวกทีมแมนยู.
สําเนา, สําเนาถูกตอง
น. เด็กทีร่ วู า เปนลูกของใครเพราะหนาเหมือนพอหรือแมมาก
เชน เด็กทีเ่ ขาอุม นะ ดูกร็ เู ลยวาสําเนาของแท. เจาตัวเล็กนีส่ าํ เนา
ถูกตองเลยนะ.
สําเร็จโทษ ๑. (โบ; ราชา) ก. ประหารชีวติ (พจน.)
๒. ก. จัดการใหหมดไป, กิน, เชน ทุเรียนกวนนีซ่ อื้ มาตัง้ นานแลว
ชวยเอาไปสําเร็จโทษเสียเถอะกอนจะขึน้ รา.
สิงหผชู าย
น. ผูห ญิงทีเ่ จาชูม าก มีชรู กั หลายคน เชน สิงหผชู ายอยางเธอ
คงไมยอมลงเอยกับใครงาย ๆ หรอก.
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สิว ๆ

ว. เล็กนอย, ไมสาํ คัญ, เชน เรือ่ งสิว ๆ แคนี้ เราแกไขกันเองได.
คมม. เด็ก ๆ ความหมายที่ ๒.
สีกากี
๑. น. สีนา้ํ ตาลปนเหลือง สีสนิมเหล็ก. (พจน.)
๒. น. ตํารวจ เชน จะมีการสัง่ ฟองสีกากีแตกแถวเร็ว ๆ นี.้
เมือ่ คืนนายพลสีกากีโดนลูบคม หัวขโมยไดของไปเปนแสน.
สีขา งถลอก, สีขา งแดงเถือก
ถอยคําทีก่ ลาวถึงคนทีด่ งึ ดันอยางไมมเี หตุผล ประเภทเอาสีขา ง
เขาถู เชน เธอนีเ่ ถียงขาง ๆ คู ๆ ไปเรือ่ ย ดูซิ สีขา งถลอก
ไปถึงไหนแลว.
สีเขียวหัวเปด
น. สีเขียวเขมเหลือบดําและเปนมัน.
สุดขัว้
ว. เต็มที,่ อยางยิง่ , เชน นักวิชาการบางคนก็ขวาตกขอบ
บางคนก็ซา ยสุดขัว้ .
สุนขั คาบไปรับประทาน
ก. มีผแู ยงคนรักไป เชน มัวแตชกั ชา แฟนเลยถูกสุนขั คาบไป
รับประทาน. คมม. มคปด. [มอ-คอ-ปอ-ดอ].
สุม เสีย่ ง
ก. เสีย่ ง, มีโอกาสไดรบั ทุกขหรืออันตรายเปนตน, เชน
การเขาไปในเขตหวงหามโดยไมไดรบั อนุญาตจะสุม เสีย่ ง
เกินไป. แยกศาลาแดงเปนพืน้ ทีส่ มุ เสีย่ งในเหตุการณไมสงบใน
กรุงเทพมหานคร.
สูท
๑. น. เสือ้ ชุด มักใชผา พืน้ สีเดียว ปกคอแบะ แขนยาว ตัวยาวถึง
สะโพก มีกางเกงหรือกระโปรงเขาชุดกัน.
๒. น. เสือ้ ตัวนอก มักใชผา พืน้ สีเดียว ปกคอแบะ แขนยาว
ตัวยาวถึงสะโพก ใชสวมทับเสือ้ ตัวใน. คมม. เสือ้ นอก.
(อ. suit).
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สูฟ ด

ว. เต็มที,่ สุดชีวติ , (ใชขยายคํากริยาแสดงการกระทํา เชน วิง่ ,
ดิน้ , ซิง่ ), เชน เธอดิน้ สูฟ ด สุดกําลัง จึงรอดจากการถูกโจรขมขืน
มาได.
เสนปลา
น. เสนกวยเตีย๋ วทําดวยเนือ้ ปลาผสมแปง เชน กวยเตีย๋ วรานนีใ้ ช
เสนปลาแทนเสนกวยเตีย๋ วธรรมดา.
เสร็จนาฆาโคถึก เสร็จศึกฆาขุนพล
ก. พอเสร็จสิน้ ภารกิจก็ทาํ รายบุคคลสําคัญทีเ่ คยชวยเหลืองาน
ของตน เชน พอเสร็จการเลือกตัง้ เขาก็เปลีย่ นหัวหนาทีม
เลือกตัง้ ใหม เขาทํานองเสร็จนาฆาโคถึก เสร็จศึกฆาขุนพล.
เสาสอง
น. เสาหนาของประตูฟุตบอลตนทีอ่ ยูห า งจากผูย ิงประตู
(ใชกบั คําวา เขา เสียบ แฉลบ เปนตน) เชน พอกองกลาง
ชงลูกมาให เขาก็เตะเขาเสาสองไปอยางสวยงาม. เขายิงลูกบอล
แฉลบเสาสองออกไปอยางนาเสียดาย.
เสียของ
ก. ไมไดใชประโยชนอยางทีค่ วรจะเปน เชน อุตสาหซอื้
เครือ่ งออกกําลังกายมา แตกลับไปใชตากผา เสียของหมด.
ผูห ญิงคนนีห้ นาตาก็สวย แตมแี ฟนเปนทอม เสียของจริง ๆ.
เสีย่ ว
ก. เชยมาก, ไรรสนิยม, เชน ผูช ายคนนีเ้ สีย่ วจริง ๆ เลย
ใสกางเกงเหลืองเสือ้ ชมพู.
เสียวแวบ
ก. รูส กึ เสียวขึน้ มาทันที เชน ผานทีท่ เี่ คยถูกรถชนทีไร
ฉันเสียวแวบทุกที.
เสียหมา
๑. ก. ทําใหหมาเสียลักษณะนิสยั ของหมา เชน เราฝกหมาให
เฝาบาน พอเอามานอนในบานเลยไมยอมเฝาบาน เสียหมา
ไปเลย.
๒. ก. เสียคน, กลายเปนคนเสือ่ มเสียเพราะประพฤติไมดเี ปนตน
เชน ฉันไมไดวา เขาแตเธอไปบอกเขาวาฉันเปนคนวา ฉันก็
เสียหมานะซี.
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เสือ้ กาวน

๑. น. เสือ้ สีขาวตัวยาวคลุมสะโพกซึง่ ผูท ที่ าํ งานหรือศึกษาดาน
การแพทยหรือวิทยาศาสตร ใชสวมทับชุดทีใ่ สปรกติ เชน
คุณหมอสวมเสือ้ กาวนกอ นออกตรวจคนไข.
๒. น. แพทย เชน มีคดีหมอถูกฟองบอย ๆ ทําใหวงการเสือ้ กาวน
สัน่ สะเทือน.
(กาวน มาจาก อ. gown).

เสือ้ คอกระเชา

เสือ้ คอกลม
เสือ้ ฉ็อป

เสือ้ ชัน้ ใน

เสือ้ ซับใน

น. เสือ้ ผูห ญิงตัวหลวม ควานคอกวางและลึกทัง้ ขางหนาและ
ขางหลัง มีจบี รูดตรงคอ มักติดลูกไม เชน เวลาอยูบ า น คุณยายจะ
นุง ผาถุงและใสเสือ้ คอกระเชา.
๑. น. เสือ้ แขนสัน้ สีขาว ตัดคอกลม สําหรับใสเปนเสือ้ ชัน้ ในของ
ทหารตํารวจ.
๒. น. เสือ้ ยืด คอกลม มักเปนแขนสัน้ .
น. เสือ้ ตัวยาวเนือ้ หนาซึง่ ผูท ที่ าํ งานหรือศึกษาดานการชาง
ใชสวมทับเสือ้ ทีใ่ สปรกติ มักเปนสีเขมอยางสีนา้ํ เงินเขม
สีเลือดหมู เชน นักศึกษาชางกลสวมเสือ้ ฉ็อปกอนออกไปทํางาน
ภาคสนาม. (ฉ็อป ตัดมาจาก อ. workshop).
๑. น. เสือ้ ยกทรง.
๒. น. เสือ้ ทีใ่ สชนั้ ในทับเสือ้ ยกทรง เชน เสือ้ บางมากจนเห็น
ยกทรงอยางนี้ ใสเสือ้ ชัน้ ในอีกตัวดีกวานะ. คมม. เสือ้ ทับ,
เสือ้ บังทรง, เสือ้ ซับใน.
น. เสือ้ ทีใ่ สชนั้ ในทับเสือ้ ยกทรง เชน เสือ้ บางมากจนเห็นยกทรง
อยางนีใ้ สเสือ้ ซับในอีกตัวดีกวานะ. คมม. เสือ้ ทับ, เสือ้ บังทรง,
เสือ้ ชัน้ ใน ความหมายที่ ๒.
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เสือ้ ทับ

น. เสือ้ ทีใ่ สชนั้ ในทับเสือ้ ยกทรง เชน นักเรียนผูห ญิงใสเสือ้ ทับ
เพือ่ ไมใหมองเห็นเสือ้ ยกทรง. คมม. เสือ้ ซับใน, เสือ้ ชัน้ ใน
ความหมายที่ ๒, เสือ้ บังทรง.
น. เสือ้ ตัวนอก มักใชผา พืน้ สีเดียว ปกคอแบะ แขนยาว
ตัวยาวถึงสะโพก ใชสวมทับเสือ้ ตัวใน เชน คนทีจ่ ะเขาไปเทีย่ ว
ผับนีต้ อ งสวมเสือ้ นอก ถาไมมกี เ็ ชาเขาได. คมม. สูท
ความหมายที่ ๒.
น. เสือ้ ทีใ่ สชนั้ ในทับเสือ้ ยกทรง เชน เสือ้ ตัวนอกบางมาก
เธอจึงใสเสือ้ บังทรงทําใหดเู รียบรอยขึน้ . คมม. เสือ้ ทับ,
เสือ้ ซับใน, เสือ้ ชัน้ ใน ความหมายที่ ๒.

เสือ้ นอก

เสือ้ บังทรง
เสือไบ, เสือใบ

น. ผูช ายทีร่ กั หรือมีความสัมพันธทางเพศไดทงั้ กับหญิงหรือ
กับชาย เชน เขาวาดาราชายคนทีเ่ พิง่ แตงงานไปเปนเสือใบ
เพราะมีคนเห็นทีบ่ ารเกยบอ ย ๆ. คมม. ไบ, ใบ, ปลาสองน้าํ
(ไบ, ใบตัดมาจาก อ. bisexual).
เสือผูห ญิง
น. ผูช ายทีเ่ จาชูม าก มีชรู กั หลายคน เชน ทุกคนเตือนเธอแลววา
เขาเปนเสือผูห ญิง แตเธอก็ไมเชือ่ เลยตองชีชา้ํ อยางนี.้
เสือสิงหกระทิงแรด
น. กลุม คนทีเ่ กง เชีย่ วชาญ มีเลหเ หลีย่ มชัน้ เชิง ชิงดีชงิ เดนกัน
เชน เธอกลารวมลงทุนกับเสือสิงหกระทิงแรดพวกนีห้ รือ.
เสือโหย
น. คนทีอ่ ยากไดผลประโยชนหรือลาภสักการะโดยไมเลือกวา
ควรหรือไมควร (มักใชคกู บั เสือหิว) เชน เราไมเอาพวกเสือหิว
เสือโหยมาเปนกรรมการบริหารหรอก.
แสบ
ก. ทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเดือดรอนวุน วาย เชน ยายคนนีแ้ สบ
จริง ๆ บอกวาจะชวยเบิกเงินให แตกลับเชิดเงินหนีไปเลย. คมม.
แสบทรวง, แสบสัน ความหมายที่ ๑.
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แสบทรวง, แสบสัน
๑. ก. ทําใหผอู นื่ ไดรบั ความเดือดรอนวุน วาย เชน จะวิจารณ
อะไรก็ยงั้ ๆ ไวบา งอยาใหแสบทรวงนักเลย. กอนจะถูก
ไลออก เขากอเรือ่ งแสบสันไวเยอะเลย. คมม. แสบ.
๒. ก. ถึงใจ, สะใจ, เชน เนือ้ เพลงนีฟ้ ง แลวแสบทรวงจริง ๆ.
เขาดาไดแสบสันเหลือเกิน.
แสบไสตงิ่
ก. รุนแรงสะใจอยางยิง่ เชน เขาดาไดแสบไสตงิ่ จริง ๆ.
เพลงนีเ้ ขารองไดแสบไสตงิ่ ชะมัดเลย.
โสภา, โสภาสถาพร
๑. ก. ทําใหพอใจ, ชอบ, เชน ถาคุณพูดใหโสภากวานีส้ กั หนอย
ก็คงจะนารักขึน้ เยอะ. น้าํ หอมขวดนีก้ ลิน่ ไมโสภาสถาพรเลย.
๒. ก. สุขสบาย เชน กอนจะจับปนยิงใครสักคนใหคดิ ถึง
คุกกอนเพราะในนัน้ ไมโสภานักหรอก. เขาไดเมียรวยปานนี้
คงโสภาสถาพรไปแลว.
(คําวา โสภา สถาพร มาจากชือ่ ดาราทีใ่ ชในการแสดง
ภาพยนตร).
ใส
ก. ดาวาหรือชกตอยทันทีอยางรุนแรง เชน พอเจอกัน ยังไมทนั
จะพูดสักคํา เขาก็ใสฉนั เปนชุดเลย.
ใสลนิ้ ชัก
ก. เก็บไวกอ น, ยังไมดาํ เนินการ, เชน ประเด็นไหนทีจ่ ะทําใหเกิด
ความขัดแยงก็ใสลนิ้ ชักไวกอ นดีกวา. คมม. เก็บใสลนิ้ ชัก.
ใสหนากากเขาหากัน
ก. แสรงทําดีเฉพาะตอหนา, หลอกลวง, เชน สังคมเมืองกรุงมีแต
คนใสหนากากเขาหากัน.
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หงอคง

ก. กลัวจนหงอ เชน เขาถูกเจานายดุบอ ยจนหงอคงไปเลย.
(มาจากชือ่ ตัวละครเอกในนิยายเรือ่ ง ไซอิว๋ ).
หงายเงิบ
ก. หงาย เชน เขาหลนจากมอเตอรไซคลงมานอนหงายเงิบ
อยูบนถนน.
หงําเหงอะ, หงําเหงือก
๑. ว. หลงจนจําอะไรไมได (ใชแกคนทีแ่ กมาก). (พจน.)
๒. ก. แกมาก, อายุมาก, เชน ฉันอยากไปเทีย่ วเมืองนอกกอน
จะหงําเหงือกจนเดินไมไหว.
หนองใน
น. ชือ่ กามโรคชนิดหนึง่ เกิดหนองมีเชือ้ ในชองปสสาวะ,
โกโนเรีย.
หนอนนอย น. อวัยวะเพศชาย เชน เขาเลนบทผาดโผนแลวโดนสะลิงรัดจน
หนอนนอยระบม.
หนังกลางแปลง
น. ภาพยนตรซงึ่ กางจอฉายทีล่ านโลงกลางแจงอยางลานวัด เชน
เด็ก ๆ ไปจองทีน่ งั่ ดูหนังกลางแปลงตัง้ แตหวั ค่าํ .
หนังขายยา น. ภาพยนตรซงึ่ กางจอฉายทีล่ านโลงกลางแจง มักหยุดฉายเปน
ชวง ๆ เพือ่ โฆษณาขายยา.
หนังคนละมวน
น. เรือ่ งราวหรือขอมูลทีต่ า งกันมาก เชน เรือ่ งทีเ่ ขาเลากับเรือ่ งที่
เธอเลาเปนหนังคนละมวนเลย.
หนังแผน
๑. น. ใบประกาศโฆษณาภาพยนตรซงึ่ ติดประกาศไวหนา
โรงภาพยนตร เชน พีบ่ อกจะพาไปดูหนัง ทีแ่ ทไดดแู ค
หนังแผน.
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๒. น. ภาพยนตรทบี่ นั ทึกลงแผนวีซดี หี รือดีวดี ี เชน เขาชอบซือ้
หนังแผนมาดูทบี่ า น เพราะไมชอบไปดูหนังตามโรง.
หนังเร
น. ผูม อี าชีพนําภาพยนตรไปกางจอฉายตามตางจังหวัด
ลอมรัว้ สังกะสีและเก็บคาเขาชม เชน เขาเปนพวกหนังเร
จึงไมคอ ยไดอยูบ า น.
หนาซีดเปนไกตม
ก. มีสหี นาเผือดแสดงความตกใจหรือกลัวมาก เชน พอถูก
ภรรยาจับไดวา มีกกิ๊ เขาก็หนาซีดเปนไกตม เลย.
หนาบวมเปนกะโล
ก. หนาบวมเปง เชน เขาไปถอนฟนคุดมา หนาบวมเปนกะโล
เลย.
หนาบานเปนจานเชิง, หนาบานเปนกระดง
ก. หนาตาเบิกบานเมือ่ ไดรบั คําชมเปนตน เชน พอเจานายชม
เขาก็หนาบานเปนจานเชิงทีเดียว.
หนาบูดเปนตูดหมา
ก. มีสหี นาแสดงความไมสบอารมณ เชน ทีเ่ ขาวาก็เพราะ
เธอทําผิด ยังจะมาทําหนาบูดเปนตูดหมาแบบนีไ้ ดยงั ไง.
หนามือเปนหลังตีน
ถอยคําเปรียบเทียบเพือ่ แสดงวาตางกับสภาพเดิมมากหรือ
เปลีย่ นแปลงไปในทางลบอยางเห็นไดชดั เชน แตกอ นเธอ
มารยาทดีนะ ตัง้ แตไปคบพวกนักเลงเปลีย่ นหนามือเปน
หลังตีน กลายเปนมารยาททรามไปได.
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หนามือเปนหลังมือ
ถอยคําเปรียบเทียบเพือ่ แสดงวาตางกับสภาพเดิมไปเปน
ตรงกันขามอยางเห็นไดชัด เชน เมือ่ กอนเขาเปนคนไมเอาการ
เอางาน พอแตงงานไปเปลีย่ นหนามือเปนหลังมือ กลายเปน
คนขยันขันแข็ง.
หนาเหลือสองนิว้
ก. หนาสลดเพราะถูกตําหนิตอ หนาผูอ นื่ หรือถูกจับไดวา ทําผิด
เปนตน เชน เลขาถูกเจานายตําหนิกลางทีป่ ระชุม หนาเหลือ
สองนิว้ เลย. พอถูกจับไดวา ขโมยของเขาก็หนาเหลือสองนิว้ .
หนุม
๑. น. คําเรียกผูช ายซึง่ ทําหนาทีใ่ หบริการในรานอาหารเปนตน
เชน หนุม ขอสัง่ อาหารหนอย.
๒. น. คํานําหนาชือ่ ชายหนุม (มักใชกบั ดารา นักรอง) เชน
หนุม บีป้ ฏิเสธเดินควงหมวยนอกวงการ.
หนุม นอย, หนุม เหลือนอย
น. ผูช ายสูงวัย เชน พวกเราคบกันมาตัง้ แตเด็ก ตอนนีก้ ล็ ว นแต
เปนหนุม เหลือนอยทัง้ นัน้ .
หนุม แหวว น.ชายทีม่ จี ติ ใจเปนหญิง เชน ลูกชายฉันชอบเย็บปกถักรอย
ไมรวู า โตขึน้ จะเปนหนุม แหววหรือเปลา.
หมดสภาพ ก. ชํารุดทรุดโทรม, เสือ่ ม, ใชการไมได, หมดรูป, หมดกําลังใจ,
เชน เขาถูกซอมมาจนหมดสภาพ. วันนีถ้ กู เจานายดาจน
หมดสภาพเลย.
หมัดเด็ด
น. วิธกี ารทีเ่ อาชนะฝายตรงขามไดอยางราบคาบ เชน ฝายคาน
อางวายังมีหมัดเด็ดจะโคนรัฐบาลได.
หมา ๆ
๑. ว. ไมด,ี ใชไมได, เชน เรือ่ งหมา ๆ แบบนีอ้ ยาไปสนใจเลย.
เธออยาไปคบกับคนหมา ๆ อยางนี.้
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๒. ว. กวนโทสะ (ใชบอกลักษณะการพูด) เชน พูดหมา ๆ แบบนี้
อยากมีเรือ่ งใชไหม.
หมากระเปา น. สุนขั พันธุเ ล็กมากทีใ่ สในกระเปาเสือ้ ได.
หมามองปลากระปอง
น. หนุม ยากจนทีห่ มายปองผูห ญิงทีพ่ อ แมหวง และผูห ญิง
ไมสนใจตนดวย เชน ผูห ญิงเขาไมสนใจนายหรอก เลิกเปน
หมามองปลากระปองไดแลว.
หม่ํา
๑. ก. กิน (มักใชแกเด็กทารก). (พจน.)
๒. ก. กิน (มักใชกบั การกินอยางเอร็ดอรอย) เชน วันนีก้ ับขาว
นาหม่ําทัง้ นัน้ เลย.
๓. ก. มีความสัมพันธทางเพศกับผูท ตี่ นตองการ เชน ผูห ญิง
คนนีน้ า หม่ํา. คมม. ฟน ความหมายที่ ๒.
หมีก่ รอบ
น. ของกินอยางหนึง่ ใชเสนหมีท่ อดน้าํ มันใหกรอบ คลุกดวย
น้าํ ปรุงรสเปรีย้ ว เค็ม หวาน ซึง่ ใสกงุ ไก หมู หัน่ เปนชิน้ เล็กๆ
โรยหนาดวยเตาหูแ ข็งหัน่ ชิน้ เล็ก ๆ ทอดกรอบ ผิวสมซา และไข
ทีโ่ รยทอดในกระทะใหเปนฝอย.
หมีก่ ะทิ
น. อาหารอยางหนึง่ ทําดวยเสนหมีล่ วกน้าํ รอน ผัดกับกะทิ
ใสซอ สมะเขือเทศใหเปนสีชมพูออ นๆ ราดดวยน้าํ ปรุงรสทําดวย
เตาเจีย้ วขาวตํา กุง สับ หมูสบั หัวกะทิ ปรุงรส เค็ม หวานเล็กนอย
เวลารับประทานบีบมะนาว มีหวั ปลี ถัว่ งอกดิบ ใบกุยชาย เปน
เครือ่ งเคียง.
หมูห รือจา
ก. มีผลเปนอยางใดอยางหนึง่ ใน ๒ อยาง คือ ชนะหรือแพ
สําเร็จหรือลมเหลว เชน ผมเสนอโครงการไปแลว ไมรวู า จะ
หมูห รือจา. คมม. ออกหัวออกกอย, ออกหัวหรือออกกอย.
หยอดไข
ก. ทําใหผหู ญิงทองแลวมักไมรบั ผิดชอบ เชน เขาเปนคนเจาชู
มาก เทีย่ วไดไปหยอดไขไวทโี่ นนทีน่ .ี่ คมม. ไข ความหมายที่ ๔.
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หยอดน้าํ ขาวตม
ถอยคําทีบ่ อกความหมายวา เจ็บมาก เจ็บปางตาย เชน เขาถูก
วัยรุน รุมทํารายขนาดตองหยอดน้าํ ขาวตมเลยทีเดียว.
หยอนระเบิด
ก. ถายอุจจาระ เชน เดินใตตน ไมระวังนกหยอนระเบิดลงหัว.
หรีต่ าขางหนึง่ , หลับตาขางหนึง่
ก. จํายอมอนุญาตใหทาํ , จําตองแกลงทําเปนไมรไู มเห็น, เชน
ทีจ่ ริงฉันก็ไมเห็นดวยหรอก แตไมรจู ะทํายังไง เลยตองหลับตา
ขางหนึง่ .
หรูแฟ
ก. หรูหราเกินพอดี เชน แคงานวันเกิดลูก ทําไมถึงไดจดั เสีย
หรูแฟเชียว.
หลงยุค
ก. มีความคิดหรือการกระทําตามความนิยมในสมัยเกา เชน
อาจารยคนนีห้ ลงยุคยังสอนใหลูกสาวกราบสามีกอ นนอน
ทุกคืน.
หลายปดดี กั ว. เปนเวลานาน, นานมาแลว, เชน เราทําโครงการนีม้ า
หลายปดดี กั แลว แตกย็ งั ไมเสร็จเสียที.
หวอ
๑. ว. เปดเปนชองเปนโพรง เชน นัง่ อาปากหวอ, ใหสญ
ั ญาณ
เสียงดังเชนนัน้ . (พจน.)
๒. น. โคนขาบริเวณใกลอวัยวะเพศหญิงซึง่ ควรปกปด ในคําวา
หวอออก. เปดหวอ. คลิปหวอ. เชน นัง่ อยูข า งบนอยานัง่ หวอ.
หวัดกิน, หวัดเลนงาน
ก. เปนหวัด เชน ถูกฝนหนอยเดียว หวัดกินเสียแลว.
เขาก็ดูแข็งแรงดี ทําไมถูกหวัดเลนงานเอาได.
หวัดแกมบรรจง
ก. คอนขางบรรจง (ใชกบั ลายมือ) เชน เขาเขียนดวยลายมือ
หวัดแกมบรรจงเลยอานไมยาก.
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หวัดแดด

ก. เปนหวัดเพราะถูกแดด เชน ถาถูกฝน ฉันไมเคยเปนหวัด
แตถา โดนแดดแรง ๆ ละก็ เปนหวัดแดดทุกที.
๑. น. ผูช ายทีม่ เี ลหเ หลีย่ มหรือกลอุบายหลอกลวงผูห ญิง เชน
ทีท่ าํ งานใหมมแี ตผชู าย หนูตอ งระวังพวกหัวงูนะ.
๒. ก. มีเลหเ หลีย่ มหรือกลอุบายหลอกลวงผูห ญิง เชน เธอ
อยามาหัวงูแถวนีน้ ะ ผูห ญิงเขารูท นั หมดแลว.
น. คนเอเชีย เชน ฝรัง่ เขาเห็นวาพวกหัวดําอยางเราเปน
พลเมืองชัน้ สอง.
น. ฝรัง่ , ชาวตะวันตก, เชน วันนีท้ ชี่ ายหาดมีแตพวกหัวแดง
เต็มไปหมด.

หัวงู

หัวดํา
หัวแดง
หัวหงอกหัวดํา

น. ทุกคนทัง้ ผูใ หญและเด็ก, ทุกคนทัง้ ผูใ หญและผูน อ ย, เชน
ไมวา หัวหงอกหัวดําไมไดเรือ่ งเลยสักคน.
หาดาว
ว. คุณภาพยอดเยีย่ ม (ใชกบั โรงแรม เปนตน) เชน บริษทั ทัวรนี้
จัดใหนกั ทองเทีย่ วพักโรงแรมหาดาว.
หายใจรดตนคอ
ว. สูส,ี ใกลกนั มาก, เชน เลือกตัง้ คราวนีเ้ ขาชนะแคหายใจรด
ตนคอ.
หาร
๑. ก. แบงสวนเทา ๆ กัน (ใชแกวธิ เี ลข). (พจน.)
๒. ก. ลดสวนทีก่ ลาวอางลงจึงจะใกลความจริง เชน คนนีพ้ ดู
อะไรแลวตองหารเสมอ.
หาร+จํานวนเลข
ก. ลดสวนทีก่ ลาวอางลงตามจํานวนเลขจึงจะใกลความจริง เชน
คนนีเ้ ลาอะไรแลวตองหารหา. คมม. เอา+จํานวนเลข+หาร.
หาวเปง
ก. กลาอยางบาบิน่ เชน เมือ่ วานเขาชวยจับคนรายไดดว ย
มือเปลา หาวเปงจริง ๆ. (มาจากชือ่ ภาพยนตร).
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หาวเรอ

ก. รอนานโดยไมมคี วามหวัง เชน ผูป ระกอบการทองเทีย่ ว
หาวเรอรอความชวยเหลือจากรัฐบาล.
หาอะไร, หาพระแสงอะไร, หาพระแสงของาวอะไร, หาสวรรควมิ านอะไร,
หาหอกอะไร
ว. ทําไม, เพือ่ อะไร, (มีนยั วาผูพ ดู เห็นวาสิง่ ทีท่ าํ นัน้ ไมมี ประโยชน)
เชน มายืนหาอะไร ไปใหพน ๆ เลย. มีเสือ้ ผาตัง้ เยอะแยะแลว
จะซือ้ มาหาพระแสงอะไรอีก. จะพูดหาพระแสงของาวอะไร
ไมมใี ครเขาสนใจฟงหรอก. รีบ ๆ ทําใหเสร็จดีกวา จะมัวบน
หาสวรรควมิ านอะไร. วัน ๆ เอาแตเลนเกม จะเลนไปหาหอก
อะไร.
เห็น ๆ
ว. อยางโจงแจง เชน เขาแสดงบทรักบนรถเมลกนั เห็น ๆ.
เขาโกงกันเห็น ๆ.
เหมาเขง, เหมายกเขง
ก. นับรวมทุกคนทีเ่ กีย่ วของดวย เชน เธอจะกลาวหาใครก็ระบุ
เปนคน ๆ ไปอยาเหมายกเขงแบบนี.้
เหยียบเรือหลายแคม
ก. เขาดวยกับทุกฝายเพือ่ หวังผลประโยชน เชน ถาเธอ
เหยียบเรือหลายแคมอยางนี้ ตอไปจะไมมใี ครคบ. (เลียน
สํานวน เหยียบเรือสองแคม).
เหล็กดัด
๑. น. เหล็กเสนแบนทีท่ าํ เปนลวดลายตาง ๆ อยูใ นกรอบ ใชตดิ
ประตูหรือหนาตางเปนตนเพือ่ กันขโมย เชน ฉันไมชอบบาน
ทีต่ ดิ เหล็กดัด แตพอถูกขโมยขึน้ บานเลยตองติด.
๒. น. ลวดดัดฟน เชน วัยรุน สมัยนีใ้ สเหล็กดัดเปนแฟชัน่ .
เหลาเหย
ก. แกมาก, มีอายุมาก, เชน ลุงเขาเหลาเหยเต็มที จะไปไหน
ก็ลาํ บาก. คมม. แกเฒาเหลาเหย. (จ. เหลา วา แกเฒา + เหยเหย
วา ปู, ตา).
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เหลือบ

๑. น. ชือ่ แมลงทีม่ รี ปู รางคลายแมลงวันแตตวั โตกวา ปากมี
อวัยวะเปนแผนคมคลายใบมีด มีอวัยวะเปนทอดูดของเหลว
ตัวเมียจะดูดเลือดมนุษยและสัตว.
๒. น. คนทีแ่ อบเบียดบังเอาทรัพยสนิ หรือของมีคา ของผูอ นื่
ไปเปนของตน เชน ถาจะพัฒนาบริษทั เราตองชวยกันกําจัด
เหลือบพวกนีอ้ อกไปใหหมด.
เหวอ
๑. ก. แสดงความรูส กึ ทางสีหนาใหรวู า แปลกใจ สงสัย หรือสับสน
เชน เขาพูดอะไรกับเธอถึงไดทาํ หนาเหวออยางนี.้
๒. ก. งง เชน ฟงเรือ่ งทีเ่ ขาเลาแลวฉันเหวอไปเลย.
เหวีย่ ง
๑. ก. แสดงอาการไมพอใจอยางปดประตูเสียงดัง กระทืบเทา
กระแทกขาวของ เปนตน เชน วันนีเ้ ขาเปนอะไรไป ทําไม
ทัง้ วีด้ ทัง้ เหวีย่ งแบบนี.้
๒. ก. เลิกคบเปนแฟน เชน เขาถูกแฟนเหวีย่ งมา เลยมานัง่
ซึมกะทือหมดอารมณอยูต รงนี.้
เหา
ก. พูดเรือ่ งทีไ่ มดจี นผูฟ ง รําคาญหรือไมอยากฟง เชน ถาเธอ
อยากจะวาเขา ก็ไปวาเขาตอหนา มาเหาอะไรแถวนี.้
เหาหอน ก. พูดคุยหรือรองเพลงเสียงดังรบกวนผูอ นื่ จนนารําคาญ เชน
ดึกดืน่ ปานนีแ้ ลวยังเหาหอนกันอยูไ ด นารําคาญ.
แหกกฎ
ก. จงใจทําผิดกฎระเบียบ เชน ทําไมเธอถึงชอบแหกกฎของ
โรงเรียนอยูเ รือ่ ย.
แหง็ม, แหง็ม ๆ
ว. แนนอน เชน ฝนตกฟารองอยางนี้ เขาไมมาแหง็มเลย.
เรือ่ งวุน วายแบบนีต้ อ งเปนฝมอื เขาแหง็ม ๆ.
โหมงโลก
ก. ตกจากฟาลงมาสูพ นื้ ดินแลวถึงแกความตาย เชน นักดิง่ พสุธา
ชะตาขาด รมไมกางเลยโหมงโลกดับอนาถ.
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โหลด ๑

๑. ก. ปรับใหเตีย้ ลง (ใชกบั รถ) เชน เขาเอารถไปโหลด เวลา
วิง่ ใตทอ งรถเกือบติดถนน. คมม. โหลดเตีย้ ความหมายที่ ๑.
๒. ก. เตีย้ เชน แกไมชอบผูห ญิงตัวสูงหรอก เพราะตัวแกโหลด
ออกอยางนัน้ .
(อ. load).
๑. ก. ปรับใหเตีย้ ลง (ใชกบั รถ) เชน อยาเอารถไปโหลดเตีย้
เวลาน้าํ ทวมขังจะวิง่ ไมได. คมม. โหลด ๑ ความหมายที่ ๑.
๒. ว. เอวต่าํ (ใชกบั กระโปรงหรือกางเกง) เชน เด็กสาวสมัยนี้
นิยมนุง กระโปรงโหลดเตีย้ ขอบเอวต่าํ จนเกือบจะหลุด
จากสะโพก.
๑. ก. บรรจุ, บรรทุก, เชน ของมีคมตองโหลดเขาใตทอ ง
เครือ่ งบิน. รถคันนีเ้ ล็กแตโหลดของไดเยอะ. (อ. load).
๒. ก. ดึงขอมูลเขามาไวในคอมพิวเตอร โทรศัพทมอื ถือ เปนตน
เชน คอมพิวเตอรเครือ่ งนีเ้ กามาก จะโหลดขอมูลทีตอ งรอ
นาน. คมม. ดาวนโหลด. (ตัดมาจาก อ. download).
๑. น. ภาระ, ภาระงาน, เชน เขาตองรับโหลดเพิม่ ขึน้ เพราะ
เพือ่ นลาคลอด.
๒. ก. ทําใหตอ งแบกรับภาระ เชน คนในแผนกมีตงั้ หลายคน
จะมาโหลดงานใหเราคนเดียวไดอยางไร. คาใชจา ยในบาน
ทัง้ หมดโหลดอยูท เี่ ขาคนเดียว.
(อ. load).

โหลดเตีย้

โหลด ๒

โหลด ๓
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อธิการ

๑. น. ตําแหนงสูงสุดของผูบ ริหารในวิทยาลัย. (พจน.)
๒. น. ชายทีด่ าํ รงตําแหนงผูบ ริหารสูงสุดของโรงเรียนเอกชน
ทีอ่ ยูใ นความอุปถัมภของศาสนาคริสต.
น. หญิงผูด าํ รงตําแหนงผูบ ริหารสูงสุดของโรงเรียนเอกชน
ทีอ่ ยูใ นความอุปถัมภของศาสนาคริสต.
ก. ดูแลสุขภาพอนามัยดีเกินไป เชน สงสัยวาเขาจะอนามัยจัด
เกินไป เลยไมมภี มู ติ า นทานโรค.

อธิการิณี
อนามัยจัด
อบควันเทียน

อภิเชต
อมโบสถมาพูด

ก. ใชควันของเทียนหอมซึง่ เปนเทียนทีผ่ สมกํายานอบขนมใหมี
กลิน่ หอม เชน ขนมกลีบลําดวนอบควันเทียน. ขาวตูอบ
ควันเทียน.
ก. ซาบซึง้ , ประทับใจ, เชน ถึงเขาพยายามเอาใจเพือ่ นรวมงาน
แคไหนก็ไมมใี ครอภิเชต. (เลียนเสียงคําวา appreciate).
ก. อางสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ คารพบูชาเปนพยานเพือ่ ใหนา เชือ่ ถือ เชน
พูดจาไมนา เชือ่ ถือเลย ตอใหอมโบสถมาพูดก็ไมเชือ่ . (เปนการ
เลียนสํานวน อมพระมาพูด แตเนนน้าํ หนักใหนา เชือ่ ถือยิง่ กวา).

อยูใ นสายเลือด

๑. ก. เปนพรสวรรค เชน ดนตรีอยูใ นสายเลือดของเขา
จะหยิบจับเครือ่ งดนตรีชนิดใดก็เลนไดหมด.
๒. ก. เปนสวนสําคัญของชีวติ ซึง่ จะขาดไมได เชน บอลนอก
แคสะใจ แตบอลไทยอยูใ นสายเลือด.
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อยูไ มสขุ

อยูโ รงน้าํ แข็ง

๑. ก. อยูน งิ่ ๆ ไมได (พจน.) เชน ทําไมถึงอยูไ มสขุ เลยนัง่
เฉย ๆ สัก ๕ นาทีไดไหม.
๒. ก. ไมอยูน งิ่ แลวมักทําใหเกิดความเดือดรอน เชน มืออยูไ มสขุ .
ปากอยูไ มสขุ . ตีนอยูไ มสขุ . ตาอยูไ มสขุ .

ก. ปน น้าํ เปนตัว เชน เขาเปนพวกอยูโ รงน้าํ แข็ง เธออยาไปเชือ่
เขามากนักนะ.
อวบระยะสุดทาย
ก. อวน (ใชเปนคํายัว่ เยา) เชน อยางเธอไมเรียกวาอวนหรอก
แคอวบระยะสุดทายเทานัน้ แหละ.
อวย
ก. พูดสิง่ ทีด่ ี ชม เยินยอ แสดงความยินดี เปนตน เชน พีน่ อ งคูน ี้
เขาอวยกันไปอวยกันมา นารักดี.
ออกหัวออกกอย, ออกหัวหรือออกกอย
ก. มีผลเปนอยางใดอยางหนึง่ ใน ๒ อยาง คือ ชนะหรือแพ
สําเร็จหรือลมเหลว เชน คะแนนสอบของผมคราวนี้ ไมรวู า จะ
ออกหัวออกกอย. คมม หมูห รือจา.
อะไรก็ไมอะไร
๑. ไมมเี หตุผลอืน่ (ใชนาํ ขอความซึง่ เปนเหตุผลสนับสนุน
ขอความทีม่ ากอน) เชน ผมอดเขียนเชียรโรงเรียนนีไ้ มได
อะไรก็ไมอะไรหรอก ก็ผมเปนศิษยเกาของโรงเรียนนีน้ ะ ซิ.
๒. แต, อยางไรก็ตาม, (ใชนาํ ขอความซึง่ เปนขอขัดแยงกับ
ขอความทีม่ ากอน) เชน ทีเ่ ขาไดเงินรางวัลตัง้ มากมาย
ผมก็ดใี จดวย อะไรก็ไมอะไร ผมกลัววาเขาจะเหลิงจน
เสียอนาคต.
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อะไรตอมิอะไร
อัง้ มอ
อัด

อันดับ
อัป๊ ยา
อัป๊ เกรด
อากู ๑
อากู ๒

น. สิง่ หรือเรือ่ งตาง ๆ หลายอยางหลายประการ เชน
อะไรตอมิอะไรก็มาลงทีฉ่ นั คนเดียว.
น. ฝรัง่ , ชาวตะวันตก. (จ. อัง่ มอ วา ผมแดง).
๑. ก. ทํารายดวยการเตะ ตอย เปนตน เชน ไปถูกใครอัดมา
หนาตาจึงบวมปูดอยางนี.้ วัยรุน ยกพวกอัดกันเละ.
๒. ก. ตําหนิอยางรุนแรง เชน เขาถูกอัดกลางทีป่ ระชุมดวย
คําพูดทีร่ นุ แรง.
น. ลําดับทีด่ ,ี ลําดับตน ๆ, เชน หนังสือเรือ่ งนีต้ ดิ อันดับหนัง
ทําเงินตลอดกาล. แชมปถกู นักเทนนิสไรอนั ดับโคน. ดารา
คนนีเ้ ลนหนังเรือ่ งเดียวก็ตกอันดับ.
ก. เสพยาเสพติด เชน เขาคงจะอัป๊ ยามาเลยแดนซกระจาย.
(อัป๊ มาจาก อ. up).
ก. ยกระดับ, ปรับปรุงไปสูร ะดับทีส่ งู ขึน้ , ดีขนึ้ , เชน เขาตัง้ ใจ
เรียนหนังสือเพือ่ อัป๊ เกรดตัวเองใหดขี นึ้ . (อ. upgrade).
น. คําทีช่ าวจีนแตจวิ๋ เรียกนาชาย เชน ตรุษจีนปนอี้ ากูใ หองั่ เปา
มาพันบาท. (จ.).
น. เว็บไซตค น หาขอมูลในอินเทอรเน็ตของบริษทั Google ซึง่ เปน
เว็บไซตท คี่ นนิยมใชมากทีส่ ดุ เชน ฉันลองคนขอมูลเรือ่ ง ‘เกากี’้
ในอากูแ ลว ไดขอมูลไมตรงกับทีต่ อ งการเลย. บางทีพูดเต็มวา
อากูร ทู กุ เรือ่ ง. (กู เลียนเสียงมาจาก Google).

อากูร ทู ุกเรือ่ ง
น. เว็บไซตค น หาขอมูลในอินเทอรเน็ตของบริษทั Google ซึง่ เปน
เว็บไซตท คี่ นนิยมใชมากทีส่ ุด เชน ถาอยากคนขอมูลเรือ่ งอะไร
ก็ลองปรึกษาอากูร ทู กุ เรือ่ งดูซ.ิ เรียกสัน้ ๆ วา อากู. (กู เลียนเสียง
มาจาก Google).
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อาชีพ

ว. ทําเปนงานหลักเพือ่ เลีย้ งชีพ เชน นักมวยอาชีพ. นักฟุตบอล
อาชีพ. นางแบบอาชีพ.
อานขาด
ก. คาดคะเนเหตุการณทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตไดอยางแมนยําจาก
สถานการณปจ จุบนั เชน เพราะเขาอานขาดวาจะเกิดอะไรขึน้
บริษทั เลยรอดพนวิกฤติมาได.
อาปากก็เห็นลิน้ ไก
ก. เริม่ พูดก็รวู า นิสยั ใจคอเปนอยางไรหรือคิดอยางไร (เปนคําวา
คนอืน่ ) เชน พอเขาเริม่ พูดก็รวู า จะมายืมเงิน อาปากก็เห็นลิน้ ไก.
ผูช ายคนนีอ้ า ปากก็เห็นลิน้ ไก ดูทา ก็รวู า เจาชู.
อาปากคาง ก. ตะลึงจังงัง เชน ชุดทีเ่ ธอใสมาทํางานทําเอาหนุม ๆ
ในออฟฟศ อาปากคาง.
อารมณเปลีย่ ว
ก. เกิดความตองการทางเพศ เชน พอดูหนังโปกเ็ กิด
อารมณเปลีย่ ว อยากจะเขาไปฉุดผูห ญิง.
อาหารกลอง น. ของกินทีจ่ ดั ใสกลองทีท่ งิ้ ไดเมือ่ กินอาหารแลว มักใชเวลา
เดินทางหรือมีการประชุมหรือชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน
พนักงานแจกอาหารกลองบนรถทัวร.
อ้าํ
ก. กิน (ใชกบั เด็กเล็ก ๆ) เชน เร็วเขา อ้าํ อีกคําเดียวก็หมดนะคะ.
อิงกลุม
ก. ใชคะแนนของกลุม เปนหลักในการตัดสิน เชน ถาตัดเกรด
แบบอิงกลุม นักศึกษาจะสอบผานไดมาก.
อิงกู
ก. ใชตนเองเปนหลัก เชน ฉันวาเขาตัดสินโดยไมไดองิ กลุม
อิงเกณฑอะไรหรอก สงสัยวาจะอิงกูมากกวา. (เลียนคําวา
อิงกลุม , อิงเกณฑ).
อิงเกณฑ
ก. ใชคะแนนทีก่ าํ หนดไวเปนหลักในการตัดสิน เชน ถาตัดเกรด
แบบอิงเกณฑ ขอสอบตองมีมาตรฐานทีด่ .ี
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อีแตะ

น. รองเทาพืน้ แบน เปดสน ไมมสี ายรัด เชน เธออยาบอกนะวา
จะใสชดุ ราตรีแลวลากอีแตะไปงานเลีย้ ง. คมม. เกือกแตะ,
รองเทาแตะ. (แตะ ตัดมาจาก รองเทาแตะ).
อืดเปนเรือเกลือ
ก. ชามาก, เชือ่ งชามาก, เชน ถาอืดเปนเรือเกลืออยางนี้
งานเสร็จไมทนั แน.
อุนจิ
น. อุจจาระ เชน ใครเหยียบอุนจิมา เหม็นหึง่ เชียว. (ญ.).
อุย ตายวายกรีด๊
อ. คําแสดงความตกใจแบบเกินพอดี เชน อุย ตายวายกรีด๊ วันนี้
คุณเลขามาทํางานกอนแปดโมงได.
เอ็นแกว
น. เอ็นหมูหรือเอ็นเนือ้ ทีต่ ม เคีย่ วจนนุม และใส เชน กวยเตีย๋ ว
หมูตนุ ใสเอ็นแกวดวย.
เอ็นหอย
น. สวนของหอยแมลงภูท ยี่ ดึ เนือ้ หอยกับเปลือก.
เอเยนซี่
น. บริษทั ทีท่ าํ หนาทีเ่ ปนคนกลางในการติดตอธุรกิจ จัดซือ้ หรือ
กระทําการแทนลูกคา เชน จะไปเทีย่ วตางประเทศ ถาให
เอเยนซีจ่ ดั ทัวรใหจะสะดวกกวาทําเอง. (อ. agency).
เอร็ด
๑. ก. อรอย เชน นาน ๆ จะเจอเพือ่ นเกา ขอทําอาหารกินกัน
ใหเอร็ดสักมือ้ เถอะ.
๒. ก. ดุเดือดถึงใจ เชน มวยคูน ตี้ อ ยกันเอร็ดไปเลย.
เอา+จํานวนเลข+หาร
ก. ลดสวนทีก่ ลาวอางลงตามจํานวนเลขจึงจะใกลความจริง เชน
ถาเขาเลาอะไรใหฟง อยาลืมเอาหาหารกอนนะ. คมม.
หาร+จํานวนเลข.
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เอากระดูกมาแขวนคอ
ก. เดือดรอนทัง้ ๆ ทีไ่ มเกีย่ วของกับตน หรือตนไมมผี ลประโยชน
ใด ๆ เชน เขาแบงสมบัตกิ นั ไมไดเราไปชวยไกลเกลีย่ ให
กลับมาวาเรากินนอกกินใน เอากระดูกมาแขวนคอแท ๆ.
(ตัดมาจากเนือ้ ไมไดกนิ หนังไมไดรองนัง่ เอากระดูกมา
แขวนคอ).
เอาหนาไปไวทไ่ี หน
ก. สูห นาผูอ นื่ ไดอยางไร เชน ผูจ ดั การลืมรูดซิปเดินขึน้ เวที
ไปกลาวเปดงาน พอรูต วั ไมรจู ะเอาหนาไปไวทไี่ หน.
แอะ
ก. พูดแสดงความเห็นหรือความตองการ เชน ฉันยังไมทนั แอะ
อะไรก็ถกู เขาปรามดวยสายตา.
โอกาสทอง น. โอกาสทีด่ มี ากอยางยิง่ เชน ทีเ่ ธอไดทนุ ไปเรียนตอ
ตางประเทศครัง้ นีน้ บั เปนโอกาสทองของชีวติ ทีเดียว.
โอเวอรโหลด
๑. ก. น้าํ หนักเกิน เชน กระเปาทีจ่ ะไวใตทอ งเครือ่ งบิน ถา
โอเวอรโหลดจะตองจายเงินเพิม่ . รถบรรทุกคันนี้
โอเวอรโหลดเลยถูกตํารวจจับ.
๒. ก. ทํางานหนักเกินกําลัง เชน โรงงานเรงผลิตสินคา
เดินเครือ่ งจักรทัง้ วันทัง้ คืนจนโอเวอรโหลด.
(อ. overload).
ไอซียู
๑. น. หองสําหรับผูป ว ยวิกฤตซึง่ ตองการการดูแลเปนพิเศษ เชน
คนไขอาการหนักมากจนตองอยูไ อซีย.ู (อ. ICU ยอมาจาก
Intersive Care Unit).
๒. ว. วิกฤติ เชน เขาวาปหนาเศรษฐกิจไทยจะเขาขัน้ ไอซีย.ู
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ÍÑ¡ÉÃ Î
ฮอแรด

ก. ดีมาก, อรอยมาก, เชน ทีเ่ ธอเขียนวิจารณการเมืองนัน้
ฮอแรดจริง ๆ. กับขาววันนีร้ บั รองวาฮอแรด. (จ. ฮอ หรือ ฮอ
วา ดี).
ฮากริบ
ก. ไมขาํ เชน อุตสาหแสดงตลก แตคนดูกลับฮากริบ.
ฮากลิง้
ก. ขํามากอยางยิง่ เชน เรือ่ งนีเ้ ลาทีไรก็ฮากลิง้ ทุกที.
ฮิตติดตลาด, ฮิตติดลม
ก. นิยมมาก, เปนทีน่ ยิ ม, เชน ตอนนีห้ นังเกาหลีกาํ ลังฮิต
ติดตลาด. ใคร ๆ ก็รจู กั นักรองคนนีเ้ พราะกําลังฮิตติดลม.
(ฮิต มาจาก อ. hit).
เฮ็ม
น. การเย็บริมผาแบบหนึง่ ทําโดยการดึงเสนดายตามแนวนอน
ออก แลวเย็บรวบเสนดายแนวตัง้ ครัง้ ละ ๓-๕ เสนไวกบั ขอบ
เชน เขาทําเฮ็มขอบผาเช็ดหนาละเอียดดี. (อ. hem).
เฮาสแบรนด น. ยีห่ อ ของสินคาทีห่ า งหรือบริษทั ซึง่ เปนผูข ายเปนผูผ ลิตเอง
เชน รานคาใหญ ๆ มักจะมีสนิ คาเฮาสแบรนดทตี่ งั้ ราคาต่าํ กวา
สินคายีห่ อ อืน่ . (อ. house brand).
แฮตถริก
น. การทีผ่ เู ลนคนหนึง่ ทําประตูฟตุ บอลไดตงั้ แต ๓ ประตูขนึ้ ไป
ในการแขงขันเกมเดียว เชน เขาเกือบทําแฮตถริกไดในการ
แขงขันเมือ่ วานนี้. (อ. hat trick).
โฮมออฟฟศ น. สํานักงานทีใ่ ชบา นเปนทีท่ าํ การ. (อ. home office).
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