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อภิธานศัพท์ยาเสพติด 

หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไดจ้ัดทำอภิธานศัพท์ยา

เสพติด  ด้วยการรวบรวมคำศัพท์ คำหรือภาษาท่ีใช้เรียกยาเสพติด  คำและสัญลักษณ์อิโมจิที่ใช้ในการขาย

ยาเสพติดมากกว่า 600 คำ  จากการดำเนินโครงการวิจัยการตลาดและการกระทำความผิดที่เก่ียวข้องกับ

สารเสพติดบนโลกอินเทอร์เน็ต ปี พ.ศ.2563 และโครงการระยะที ่3 ปี พ.ศ.2564 ที่ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม  อภิธานศัพท์

ยาเสพติดเป็นคำที่จำเป็นสำหรับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ

บุคลากรที่ทำงานด้านยาเสพติดที่จะเข้าใจพฤติกรรมการขายและการเสพยาเสพติดอย่างถ่องแท้ และ

นำไปใช้ได้จริง  หน่วยสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หวังว่าคำศัพท์ยา

เสพติดฉบบัอัปเดตเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทย 

  อภิธานศัพท์ยาเสพติด  แยกตามประเภทยาเสพติด 12 ชนิด คือ ยาบ้า ไอซ์ ยาอี คีตามีน เฮโรอีน 

โคเคน แอลเอสดี จีเฮชบี เห็ดเมา ฝิ่น กัญชา ใบและน้ำต้มใบกระท่อม  

 

กนิษฐา ไทยกล้า 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

ข้อมูลสำหรับการอ้างอิงทางวิชาการ 
กนิษฐา ไทยกล้า.(2565). อภิธานศัพท์ยาเสพติด.เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  



 

2 

 

 

สารบัญ 

ยาบ้า            3 
ไอซ ์            8 
ไอซ์และยาบ้า          13 
ยาอ ี           14 
คีตามีน           15 
เฮโรอีน           16 
โคเคน           17 
แอลเอสดี           18 
จีเอชบี           19 
เห็ดเมา เห็ดขี้ควาย          19 
ฝิ่น             20 
กัญชา           21 
ใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม          25 
สัญลักษณ์อิโมจิ          27 

 

  



 

3 

 

ยาบ้า 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
999 ใช้เรียกยาบ้าที่บรรจุมาในห่อที่มีเลข 999 บนห่อยาบ้า 
² llถว ยาบ้า 2 แถว มียาบ้า 20 เม็ด 
² แถว ยาบ้า 2 แถว มียาบ้า 20 เม็ด 
² เส้u ยาบ้า 2 เส้น มียาบ้า 20 เม็ด 
JๅนเกรดA+ บอกถึงคุณภาพของยาบ้า ว่ามีคุณภาพดี 
wy wy นั้นย่อมาจาก W หมายถึง ว้า หรือชนเผ่าว้าแดงชนเผ่าที่ผลิต Y 

หมายถึงสถานที่ที่ผลิต ในที่นี้คือ เมืองยอน 
y1 ยาบ้าที่ปั้มคำว่า y1  มาบนห่อยาบ้า  
y1ปากเเดง ยาบ้าที่ปั้มคำว่า y1ปากเเดง 

β ใช้แทนค่าเงิน บาท หรือ ฿ ในการซื้อขายยาบ้า 
เเดงฟรุ้งฟริ้ง ใช้เรียกยาบ้าที่มีสีแดง 
กบ คำเรียก ยาบ้า 
ก๋วยเตี๋ยว คำเรียก ยาบ้า 
ก่องแพง คำเรียก ยาบ้า 
ก้อนใหญ่ 1 ก้อนใหญ่มียาบ้า 2,000 เม็ด 
กะจิ๊ คำเรียก ยาบ้า 
ไก่ คำเรียก ยาบ้า 
ไก่แม่ลูกอ่อน คำเรียก ยาบ้า 
ขนม คำเรียก ยาบ้า 
ขนมปัง คำเรียก ยาบ้า 
ของ คำเรียกของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาบ้า ไอซ์ และอ่ืนๆ 
ของเล็ก คำเรียก ยาบ้า 
ของเล่น คำเรียก ยาบ้า 
ข้าวโพด คำเรียก ยาบ้า 
ไข่ ยาบ้า 
คsึ่ง ยาบ้าที่จำหน่ายในปริมาณ 0.5 ถุง หรือยาบ้า 100 เม็ด 
ครัว ยาบ้าภาษาภาคเหนือ มาจากคำว่า ของ ภาษาไทยกลาง ภาคเหนือจะ

เรียกว่า ครัว 
ครึ่งถุJ จำนวนยาบ้าที่จำหน่ายครึ่งถุง โดยยาบ้าครึ่่งถุงมี 100 เม็ด 
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ยาบ้า 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ควาย คำเรียก ยาบ้า 
เค้อ คำเรียก ยาบ้า 
งาน คำเรียกของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาบ้า ไอซ์ และอ่ืนๆ 
งานด ี คำเรียกของยาเสพติดบางชนิด เช่น ยาบ้า ไอซ์ และอ่ืนๆ 
งานดีด คำเรียกของยาบ้าในกลุ่มซื้อขาย 
งานแดง ยาบ้าที่เป็นเม็ดสีแดง 
งานถุง คำเรียกยาบ้าที่ขายเป็นถุง 1 ถุงมียาบ้า 200 เม็ด 
งานแถว ยาบ้าที่บรรจุในหลอดดูดน้ำหรือในซองพลาสติก 1 แถวมียาบ้า 10 เม็ด 
งานมัด คำเรียกยาบ้าที่ขายเป็นมัด 1 มัดมียาบ้า 10 ถุง  2000 เม็ด 
งานส้ม ยาบ้าที่เป็นเม็ดสีส้ม 
จ๊อท คำเรียกยาบ้า ที่วัยรุ่นบางคนใช้เรียก 
จิ๊ริ คำเรียก ยาบ้า 
จี่แมง การสูบยาบ้า 
จื๊ด คำเรียก ยาบ้า 
เจ้าจ๊อก คำสแลงที่ใช้เรียกแทนยาบ้า 
ช้าง คำเรียก ยาบ้า 
แชท คำเรียก ยาบ้า 
ซุปเปอร์ คำเรียก ยาบ้า 
ดอก คำเรียก ยาบ้า 
ดอง ยาบ้าผสมเครื่องดื่มชูกำลัง 
ด็อด คำเรียก ยาบ้า 
ดีดยัulช้ๅ การบอกถึงคุณภาพของยาบ้า ว่ามีคุณภาพดี 
แดงY1 ใช้เรียกยาบ้าที่มีสีแดง และห่อของยาบ้านั้นจะมีอักษร Y1 อยู่ด้วย 
โดเรมอน วัยรุ่นในจังหวัดพะเยาใช้เรียกยาบ้า 
ตัวเขียว ยาบ้าเม็ดสีเขียวที่ใช้เป็นตัวนับ โดยยาบ้าทุก 100 เม็ดจะมียาบ้าสีเขียว 1 

เม็ดที่เหลืออีก 99 เม็ด จะเป็นสีอ่ืน เช่น ยาบ้า 1 ถุงจะมียาบ้า 200 เม็ด   
มีสีเขียวอยู่ 2 เม็ด 

ตัวแดง ใช้เรียกยาบ้าที่มีเม็ดสีแดง 
ตัวเล็ก คำท่ีใช้เรียกยาบ้า 
ตัวเล็กแดง ตัวเล็กเป็นคำสแลงของยาบ้าที่มีการใช้กันมานานและสีแดงเป็นสีของยาบ้า 
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ยาบ้า 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ตัวเล็กส้ม ใช้เรียกยาบ้าที่มีเม็ดสีส้ม 
ตัวส้ม ใช้เรียกยาบ้าที่มีเม็ดสีส้ม 
ตีไก่ เสพยาบ้า 
แตงโม คำเรียก ยาบ้า 
แต๊ป คำเรียก ยาบ้า 
ถุJ  ยาบ้าที่จำหน่าย 1 ถุงมียาบ้า 200 เม็ด 
ทามาก็อต คำเรียกยาบ้าของผู้เสพและผู้ขาย เพ่ือใช้หลบเลี่ยงไม่ให้คนอ่ืนรู้ 
เทอร์โบ ยาบ้าผสมเครื่องดื่มชูกำลัง 
ไทเกอร์ คำเรียก ยาบ้า 
น้องเล็ก เป็นคำที่ใช้เรียกยาบ้าในผู้ขายยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์ 
น้ำตาลทรายแดง คำเรียก ยาบ้า 
น้ำผึ้งเม็ด คำเรียก ยาบ้า 
นินจา คำเรียก ยาบ้า 
บู ้ คำเรียก ยาบ้า 
เบ้ คำเรียก ยาบ้า 
เบอร์ 1 เบอร ์= 1 ลูก หรือ 1 มัด ซึ่งมียาบ้า 2,000 เม็ด 
เบียร์ คำเรียก ยาบ้า 
แบงค์ยี่สิบ คำเรียก ยาบ้า 
โป๊ะโก๊ะ คำเรียก ยาบ้า 
พาราแม้ว คำเรียก ยาบ้า 
พิซซ่าเม็ด คำเรียก ยาบ้า 
แพะ คำเรียก ยาบ้า 
มะเดื่อ คำเรียก ยาบ้า 
ม้า ชื่อเรียกของยาบ้าในสมัยก่อน 
ม้าตาย ยาบ้าหมดฤทธิ์ 
มีคsUจบทุกสๅย บอกลูกค้าว่ามียาเสพติด(ไอซ์ ยาบ้า คีตามีน)หลายชนิดจำหน่าย 
เม็ด คำเรียก ยาบ้า 
เม็ดแดง มาจากสีของยาบ้าที่มีสีแดง 
เมล็ด คำเรียก ยาบ้า 
แมง คำเรียก ยาบ้า 
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ยาบ้า 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
แมว คำเรียก ยาบ้า 
ไม้ ส่วนใหญ่จะใช้เรียกในจังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 
ยกลูก จำหน่ายหรือซื้อยาบ้าครั้งละลูก โดยที่ยาบ้า 1 ลูกมี 2,000 เม็ด 
ยา คำเรียก ยาบ้า 
ยากระตุ้น คำเรียก ยาบ้า 
ยาแก้ง่วง คำเรียก ยาบ้า 
ยาขยัน เมื่อก่อนคนขับรถสิบล้อหรือรถบรรทุก จะกินยาบ้า(เม่ือก่อนเรียกยาม้า)

เพ่ือให้มีแรง และไม่ง่วงนอนเวลาขับรถ 
ยาดอง ยาบ้าผสมเครื่องดื่มชูกำลัง 
ยาแดง มาจากสีของยาบ้า ที่มีสีแดง 
ยาโด๊ป คำเรียก ยาบ้า 
ยาตื่นตัว คำเรียก ยาบ้า 
ยาใน คำเรียกยาบ้าอีกแบบ ที่ใช้เพ่ือเลี่ยงการเอ่ยชื่อยาบ้าโดยตรง 
ยาบ้า คำเรียก ยาบ้า 
ยาบ้าส์ คำเรียก ยาบ้า 
ยาปลุก คำเรียก ยาบ้า 
ยาเพิ่มพลัง คำเรียก ยาบ้า 
ยามรณะ คำเรียก ยาบ้า 
ยาม้า ผู้ใช้แรงงาน คนขับรถบรรทุก จะเรียกว่า ยาม้า มาจากเครื่องหมายการค้า

ของบริษัท Wellcome ซึ่งเป็นบริษัทแรกที่ส่งยาชนิดนี้มาขายในประเทศ
ไทย 

เรือ กระดาษฟรอยด์ที่พับเป็นกระทงเพื่อเสพยา 
แรง คำเรียก ยาบ้า 
ลาวา คำเรียก ยาบ้า 
ลูกเดิ้ง คำเรียก ยาบ้า 
ลูกเนี่ยง คำเรียก ยาบ้า 
ลูกเม็ง คำเรียก ยาบ้า 
ลูกเม็ด คำเรียก ยาบ้า 
ลูกรัง คำเรียก ยาบ้า 
ลูกล้อ คำเรียก ยาบ้า 
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ยาบ้า 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ลูกวัว คำเรียก ยาบ้า 
เล็กขนม คำเรียก ยาบ้า 
เล็กตอง9 ยาบ้าที่ปั้มคำว่า 999 มาบนห่อยาบ้า เรียกว่า เล็กตอง9 
เล็กวายวัน ยาบ้าที่ปั้มคำว่า Y1 มาบนห่อยาบ้า เรียกว่า เล็กวายวัน 
เล็กแอปเปิ้ล ถุงใส่ยาบ้าจะมีรูปแอปเปิ้ล ซึ่งเป็นโลโก้ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ 

Mac เรียกว่า เล็กแอปเปิ้ล 
วิตามิน คำเรียก ยาบ้า 
วิตามินซ ี คำเรียก ยาบ้า 
สเก ้ คำเรียก ยาบ้า 
สแคท คำเรียก ยาบ้า 
ส่งจsิง ส่Jชั่ว n่ัวไnย ส่งยาบ้าให้ลูกค้าแน่นอนและส่งได้ท่ัวประเทศ 
สปีด คำเรียก ยาบ้า 
ส้ม คำเรียก ยาบ้า 
ส้มโดดร่ม คำเรียก ยาบ้า 
ส้มระแวง ยาบ้าที่มีสีส้ม 
ส้มระแวง แดงหลอน สีส้มและสีแดงเป็นสีของเม็ดยาบ้า อาการระแวง หลอน เป็นผลจากการเสพ

ยาบ้า 
สายเคมี ใช้เรียกผู้ที่เสพยาเสพติดที่สกัดหรือทำมาจากสารเคมี 
สายดีด เรียกคนที่ชอบเสพยาบ้า 
สายแดง เรียกคนที่ชอบเสพยาบ้า สีแดงมาจากสีของเม็ดยาบ้า 
สายหลอน เรียกคนที่ชอบเสพยาบ้า 
หนมเด็ก คำเรียก ยาบ้า 
หมา คำเรียก ยาบ้า 
เหน่ง คำเรียก ยาบ้า 
อ่ะนึ คำเรียกยาบ้า ที่ชาวอาข่าใช้เรียก 
อัน หน่วยนับของยาบ้า 1 อันคือยาบ้า 1 เม็ด 
อา คำเรียก ยาบ้า 
อาหารเม็ด คำเรียก ยาบ้า 
อิฐ คำเรียก ยาบ้า 
อีตัวเล็ก คำเรียก ยาบ้า 
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ยาบ้า 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
อีส้ม ใช้เรียกยาบ้าที่มีสีส้ม 
แอ็บแอ้ คำเรียก ยาบ้า 
ไอแดง มาจากสีของยาบ้าที่มีเม็ดเป็นสีแดง 

 

 

ไอซ ์
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
10G จำนวนที่ใช้ในการจำหน่ายไอซ์ เท่ากับ 10 จี 

 จำนวนที่ใช้ในการจำหน่ายไอซ์ เท่ากับ 10 จี 

 ปริมาณจำหน่ายของไอซ์จำนวน 2 จ ี

ƻ G ƻ,500 ไอซ ์2 จีราคา 2,500 บาท 
⑵ จ ี ปริมาณไอซ์ที่จำหน่าย 2 จี 

⁵ G จำนวนที่ใช้ในการจำหน่ายไอซ์ เท่ากับ 5 จี 

 ปริมาณของไอซ์ที่จำหน่าย เท่ากับ 5 จ ี

 ซื้อไอซ์ 5 จีแถม 1 จ ีราคา 4,000 บาท 
⑸ จ ี ปริมาณไอซ์ที่จำหน่าย 5 จี 

Ĥicooî มาจากคำว่า hicool ที่เป็นคำสแลงของ ไอซ์ 

 
ใช้แทนคำว่า ราคา ในการโพสต์บอกราคาขายไอซ์ 

Jานเงี่ยu ใช้เรียกแทนไอซ์  
Jานดี ใช้เรียกแทนไอซ์  
Jานดีด ใช้เรียกแทนไอซ์  
JๅนเกรดA+ บอกถึงคุณภาพของไอซ์  ว่ามีคุณภาพดี 

Ǯ G Ǯ,000 ไอซ ์3 จีราคา 3,000 บาท 
กระจก เรียกตามความใสของผลึกไอซ์ 
กระจกใส เรียกตามความใสของผลึกไอซ์ 
กลูโค๊ส คำเรียกไอซ์ 
กั๊ก กั๊กใช้เรียกน้ำหนักของไอซ์   กั๊ก = จี 
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ไอซ ์
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
เก็ท เรียกตามลักษณะของผลึกไอซ์ 
เกร็ด ไอซ์ที่มีลักษณะเป็นเกร็ดเล็กๆ 
เกร็ดเย็น เรียกตามลักษณะของผลึกไอซ์ และความหมายของไอซ์ที่สื่อถึงความเย็น 
เกล็ด เรียกตามลักษณะไอซ์ที่เป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง  ที่เป็นเกล็ดเล็กๆ  
เกล็ดหิมะ เรียกตามลักษณะไอซ์ที่เป็นผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง และเป็นเกล็ด คล้ายเกล็ด

หิมะ 
ขoง ของ ใช้เรียกแทนไอซ์ ใช้โพสต์เพ่ือบอกถึงการจำหน่ายไอซ์ 
ของจริง คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
ของดี คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
ของเบา คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
ของแพง "ของ" คือ ยา "แพง" คือ ราคาแพง 
ของเมา คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
ของสูง คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
ของใหญ่ คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
ขายน้ำแข็ง ขายไอซ์ น้ำแข็งหมายถึงไอซ์ 
ขายไอซ์ไฮคูล ขายไอซ์  
ขายไฮ ขายไอซ ์ 
ขึ้นยาน ใช้เรียกในการเสพไอซ์ 
งานกระจก คำเรียกไอซ์ 
งานก้อน ไอซ์ที่ขายมีลักษณะเป็นก้อนหรือชิ้น ไม่ได้เป็นเศษเล็กๆหรือเป็นผง 
งานเกร็ด ไอซ์ที่ขายมีลักษณะเป็นเกล็ด เศษเล็กๆ 
งานเกล็ด ไอซ์ที่ขายมีลักษณะเป็นเกล็ด เศษเล็กๆ 
งานขีด ปริมาณการขายไอซ์ น้ำหนัก 1 ขีด 
งานเงี่ยน ขายไอซ ์เพราะการเสพไอซ์ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ 
งานฉีด ขายไอซ ์มาจากการเสพไอซ์ด้วยการฉีดเข้าร่างกาย 
งานด ี คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
งานดีด คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
งานบลู ไอซ์สีฟ้า  
งานมาเลย์ คำเรียกไอซ์ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย 
งานลอย คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
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ไอซ ์
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
งานใส คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
งานไฮ คำท่ีใช้หลีกเลี่ยง เพ่ือบอกให้ทราบว่าขายไอซ์ 
จีเต็ม ไอซน์้ำหนัก 1.0 กรัม ไม่รวมถุง 
ชาเขียว ไอซ ์เรียกตามถุงชาที่ใส่ไอซ์ 
ชาเงิน ไอซ์ที่บรรจุซุกซ่อนอยู่ในถุงชาสีเงิน 
ชาญทอง คำเรียกไอซ์ 
ชาญอ้อย คำเรียกไอซ์ 
ชาทอง มาจากถุงชาที่ใส่ไอซ์ เป็นถุงชาจีนสีทอง ใช้บรรจุซุกซ่อนไอซ์ 
ชๅlขียวเวรี่กู๊ด ไอซ ์บรรจุในซองชาเขียวจีน มีอักษร very good ปั้มติดตรงพลาสติกที่หุ้ม 
เชื้อเพลิง คำเรียกไอซ์ 
ดีดยัulช้ๅ การบอกถึงคุณภาพของไอซ์ที่จำหน่าย ว่ามีคุณภาพดี 
ดีดแล้วเงี่ยน เมื่อเสพไอซ์แล้ว จะมีอารมณ์ทางเพศ เลยเรียกว่า ดีดแล้วเงี่ยน 
ต๋ัว อาการเมื่อเสพไอซ์ที่เรียกว่าบิน มาเชื่อมกับคำว่า ต๋ัว เพ่ือให้ลูกค้าซื้อตั๋ว

หรือไอซ์ เพ่ือจะได้นำไป บิน 
ตัวดีด ไอซ์เมื่อใช้แล้วมีกระตุ้นประสาท(ดีด) 
ตัวดีด คำเรียกไอซ์ 
ตัวร้าย คำเรียกไอซ์ 
ตัวใหญ่ คำท่ีใช้เรียกไอซ์ 
ตู้เย็น คำเรียกไอซ์ ที่ใช้ความเย็นของตู้เย็น มาแทนความหมายของไอซ์ 
โต๊ม คำเรียกไอซ์ ที่ผู้เสพไอซ์  
นม คำท่ีใช้เรียกไอซ์ 
นักบิน มาจากนักบินอวกาศ เป็นคำเรียกผู้ที่เสพไอซ์ เมื่อเสพแล้วเหมือนล่องลอย

ในอวกาศ 
นัดไฮ มาจาก #นัดไฮ หมายถึง นัดหรือชวนกันไปเสพไอซ์ 
น้ำ คำท่ีใช้เรียกไอซ์ 
น้ำแข็ง ลักษณะไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายน้ำแข็ง  
น้ำแข็งขูด ลักษณะไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายน้ำแข็ง  
น้ำตาล ลักษณะไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวใสคล้ายน้ำตาล  
น้ำตาลกรวด ลักษณะไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวใสคล้ายน้ำตาลกรวด  
น้ำตาลก้อน ลักษณะไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวใสคล้ายน้ำตาลก้อน  
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ไอซ ์
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
น้ำตาลทรายขาว ลักษณะไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวใสคล้ายน้ำตาล จึงเรียกไอซ์ว่าน้ำตาล

ทรายขาว 
น้ำน้ำ น้ำเป็นคำสแลงของไอซ์ที่ใช้เรียกกันอยู่แล้ว แต่ได้เพ่ิมคำซ้ำไปอีกหนึ่งคำ 
น้ำใส คำเรียกไอซ์ 
บิ๊กดู คำเรียกไอซ์ 
บิน เสพไอซ์  คำว่าบิน มีลักษณะลอยขึ้นไปในอากาศเหมือนอาการไฮ 
แป้งเกล็ด ใช้เรียกไอซ ์มาจากลักษณะของไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีใสขาวขุ่น 
ผงของ ผง(ลักษณะของไอซ์) + ของ(คำเรียกไอซ์) 
พลอย เรียกชื่อตามลักษณะที่เห็น ใสดั่งเม็ดพลอย 
พ่ีใหญ่ ใช้เรียกไอซ์ในผู้จำหน่ายยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์ 
เพชร เรียกชื่อตามลักษณะที่เห็น ใสดั่งเพชร 
เพียว คำเรียกไอซ์ 
ฟิวไฮ คำเรียกไอซ์ 
มังกร คำเรียกไอซ์ 
มีคsUจบทุกสๅย บอกลูกค้าว่ามียาเสพติด(ไอซ์ ยาบ้า คีตามีน)หลายชนิดจำหน่าย 
แม่ไก่ "ไอซ”์ แม่ไก่ 1 ตัวเท่ากับไอซ์ 1 กิโลกรัม 
ยกขีด จำหน่ายหรือซื้อไอซ์ ในน้ำหนักครั้งละขีด 
ยกโล จำหน่ายหรือซื้อไอซ์ ในน้ำหนักครั้งละกิโลกรัม 
ยากระชับ คำเรียกไอซ์ 
ยาคลู มาจากคำว่า ไฮคูล เป็นคำเรียกของไอซ์ บางคนเรียกไอซ์ว่า ยาไอซ ์แล้วก็

มาเป็น ยาคูล 
ยาดีด ดีด เป็นอาการของผู้ที่เสพไอซ์ โดยจะมีอาการพูดเร็วๆ รัวๆ ลิ้นพันกัน พูด

ไม่หยุด เหงื่อแตก ชอบเลียปาก ตาขวาง ย้ำคิดย้ำทำ พูดวนไปวนมา จนมี
อาการประสาทหลอน 

ยาฟิต คำเรียกไอซ์ 
ยาเย็น คำเรียกไอซ์ 
ยาสาว คำเรียกไอซ์ 
ยาหอม คำเรียกไอซ์ 
ยาไอซ์ คำเรียกไอซ์ 
โยน  การส่งไอซ์ตามจุดที่นัดหมาย ผู้ซื้อผู้ขายไม่เห็นหน้ากัน 
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ไอซ ์
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
รับงาน คำเรียกไอซ์ 
ลงจอด การส่งไอซ์จากผู้ขายให้ถึงผู้ซื้อ 
ลำไย ใช้เรียกแทน ไอซ์ ตามแต่ว่าฤดูนั้นเป็นฤดูของผลไม้อะไร ปรับเปลี่ยนไป

ตามฤดู 
สก๊อย คำเรียกไอซ์ 
สเก็ต คำเรียกไอซ์ 
ส่งจsิง ส่Jชั่ว n่ัวไnย ส่งไอซ์ให้ลูกค้าแน่นอนและส่งได้ทั่วประเทศ 
สาEนัว มาจาก สายนัว เป็นกลุ่มผู้ที่เสพไอซ์ 
สายคูล คำเรียกผู้ที่เสพไอซ์ มักพบจากการใส่ #สายคูล ของคนที่ขายไอซ์ในสื่อ

สังคมออนไลน์ 
สายเคมี ใช้เรียกผู้ที่เสพยาเสพติดที่สกัดหรือทำมาจากสารเคมี 
สายเงียน ใช้เรียกผู้ที่เสพไอซ์ จากอาการที่เสพไอซ์แล้วมีอารมณ์ทางเพศ 
สายเงี่ยน เมื่อเสพไอซ์แล้ว จะมีอารมณ์ทางเพศ เลยเรียกว่า สายเงี่ยน 
สายฉีด การเสพไอซ์ด้วยวิธีฉีดเข้าร่างกาย 
สายดีด หลังจากเสพไอซ์แล้วจะมีอาการดีด(ตื่นตัวตลอดเวลา) 
สายดึง การเสพไอซ์ด้วยวิธีฉีดเข้าร่างกาย 
สายตื้ด คำเรียกไอซ์ 
สายน้ำแข็ง น้ำแข็งเป็นคำเรียกของไอซ์ จึงเรียกผู้ที่เสพไอซ์ว่า สายน้ำแข็ง 
สายลอย เมื่อเสพไอซ์แล้ว อารมณ์จะฟุ้ง ควบคุมตัวเองไม่ได้ เหมือนล่องลอย เลย

เรียกการเสพไอซ์ว่า สายลอย 
สายไฮ ใช้เรียกผู้ที่เสพไอซ์ 
สายไฮคลู ไฮคูลเป็นคำเรียกของไอซ์ จึงใช้เรียกผู้ที่เสพไอซ์ว่า สายไฮคูล 
สายไฮคูล ใช้เรียกผู้ที่เสพไอซ์ 
สารส้ม เพราะสารส้มมีลักษณะคล้ายไอซ์ 
สาวยาไอซ์ คำเรียกไอซ์ 
หิมะ ลักษณะรูปร่างของไอซ์ที่เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับเกล็ดของหิมะ จึงเรียกไอซ์

ว่าหิมะ 
ไอซ์ คำเรียกไอซ์ในแบบตรงตัว 
ไอซ์เกล็ด คำเรียกของไอซ์ที่เป็นเกล็ดละเอียด 
ไอซ์ละลาย ยาไอซ์หมดฤทธิ์ 
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ไอซ ์
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ไอติม คำเรียกไอซ์ 
ฮอส์ล มาจากอาการที่อมลูกอมแล้วรู้สึกเย็น คล้ายกับชื่อของไอซ์ 
ไฮ เมื่อเสพไอซ์ อารมณ์จะฟุ้ง ควบคุมตัวเองไม่ได้ เหมือนล่องลอย จึงเรียกไอซ์

ว่า ไฮ 
ไฮคิว คำเรียกไอซ์ 
ไฮคูล คำเรียกไอซ์ 
ไฮเงี่ยน เมื่อเสพไอซ์แล้ว จะมีอารมณ์ทางเพศ เลยเรียกว่า ไฮเงี่ยน 
ไฮฉีด จากคำเรียกไอซ์ว่า ไฮ และเสพไอซ์ด้วยการฉีดเข้าร่างกาย เลยเรียกว่า ไฮ

ฉีด 
ไฮดีด คำเรียกไอซ์ 
ไฮนัว คำเรียกไอซ์ 
ไฮลอย จากคำเรียกไอซ์ว่า ไฮ เมื่อเสพไอซ์แล้ว อารมณ์จะฟุ้ง ควบคุมตัวเองไม่ได้ 

เหมือนล่องลอย จึงเรียกไอซ์ว่า ไฮลอย 
ไฮแล้วเงี่ยน เมื่อเสพไอซ์แล้ว จะมีอารมณ์ทางเพศ เลยเรียกว่า ไฮแล้วเงี่ยน 

 

 

ไอซ์และยาบา้ 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ชุดคู่รักฟิน ไอซ์และยาบ้าที่จำหน่ายด้วยกันเป็นชุด 1ชุดมียาบ้า4เม็ดและไอซ์0.5จี 
เล็กน้ำพิเศษ ยาบ้า(เล็ก)และไอซ์(น้ำ)ที่จำหน่ายเป็นชุด  1ชุด มียาบ้า 4 เม็ด ไอซ์ 0.5จ ี
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ยาอี 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ขนมนอก ยาอีท่ีลักลอบนำเข้ามาจากต่างประเทศ 
คิงคอง ยาอีแบบใหม ่มีลักษณะคล้ายผงบ๊วย 
เครี้ยวหนม มาจากวิธีเสพยาอี ด้วยการกินเข้ามาปาก 
เคี้ยวหนม วิธีเสพยาอี ด้วยการเคี้ยวยาอีในปาก 
งานหนม คำเรียกยาอี  
ตัวประยุท ยาอีท่ีมีลักษณะเป็นรูปของนายกประยุทธ์ 
ต้ืด ต้ืด เป็นเสียงหรือจังหวะของเพลงเต้นเร้าใจ ที่ผู้เสพยาอีมักจะชอบเสพและฟัง

เพลงแนวนี้ไปด้วย จึงเรียกว่า ตื้ด ตื้ด 
ทรัมป์ ยาอีท่ีปั้มเป็นรูปหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป ์
ผีเสื้อ ยาอีชนิดที่ปั้มรูปผีเสื้อบนเม็ด 
พารา ยาอีสีแดงอมส้มที่มีลักษณะคล้ายเม็ดยาพาราเซตามอล 
พาราแดง ยาอีท่ีมีรูปร่างลักษณะคล้ายเม็ดยาพาราเซตามอลและมีสีแดง 
พาราม่วง ยาอีท่ีมีลักษณะเหมือนเม็ดยาพาราเซตามอลที่มีสีม่วง 
เพลย์บอย ยาอีชนิดที่ปั้มโลโก้ยี่ห้อเพลย์บอยบนเม็ด เป็นรูปของกระต่าย 
รูแปง ยาอีท่ีมีลักษณะเม็ดเป็นรูปใบหน้าของตัวละครในนิยายหรือการ์ตูนที่ชื่อ 

จอมโจรลูแปง 
โรเล็กซ์ เม็ดยาอี ปั้มสัญลักษณ์ของนาฬิกาโรเล็กซ์ 
โรเล็กซ์เขียว ยาอีท่ีปั้มตราโรเล็กซ์และมีเม็ดสีเขียว 
โรเล็ค เม็ดยาอี ปั้มสัญลักษณ์ของนาฬิกาโรเล็กซ์ 
สายเคี้ยว การเสพยาอีจะใช้วิธีกินหรือเคี้ยว 
สายตี้ ผู้เสพมักจะเสพยาอีในสถานบันเทิงหรือปาร์ตี้ที่มีการเปิดเพลงเสียงดัง เลย

เรียกว่า สายตี้ 
หนมE ใช้เรียกยาอี 
หนมเกร็ด ยาอีท่ีมีลักษณะเป็นเกร็ดสีเขียว บรรจุอยู่ในแคปซูลใส 
หนมไทย หนมเป็นคำเรียกของยาอี หนมไทยเป็นยาอีที่ผลิตในประเทศไทย 
หนมเมา หนม(คำเรียกยาอี) + เมา(อาการหลังเสพยาอี) 
หนมหัวใจ ยาอีท่ีมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ 
หลีอู้ สาวประเภทสองใช้เรียกยาอี 
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คีตามีน : ยาเค 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ของ คำท่ีใช้เรียกแทน ยาเค  
ของเมา ผู้ขายยาเคโพสต์ในข้อความ ใช้ #ของเมา เพ่ือให้ลูกค้าค้นหาได้ง่าย 
ของแรง ผู้ขายยาเคโพสต์ในข้อความ ใช้ #ของแรง เพื่อให้ลูกค้าค้นหาได้ง่าย 
ขายเค ขายยาเค 
คาลิบโซล CALYPSO ชื่อทางการค้าของยาเค 
เค คำเรียกยาเคในแบบย่อ 
เคเกร็คชาเขียว คีตามีนแบบเกล็ด ที่บรรจุใส่ในถุงชาจีน 
เคเกร็ด ยาเคที่มีลักษณะเป็นเกล็ด 
เคชาเขียว คีตามีนแบบเกล็ดชนิดหนึ่ง  
เคดม ใช้เรียกยาเคชนิดเกล็ด มาจากวิธีการเสพด้วยการสูดดมเข้าทางจมูก 
เคตามีน Ketamine ชื่อภาษาต่างประเทศของยาเค 
เคตาลา Ketalar เป็นชื่อทางการค้าของยาเค 
เคตาวา Ketava เป็นชื่อทางการค้าของยาเค 
เคนมผง ผสมกันหลายตัวยา ประกอบด้วย คีตามีน ยานอนหลับ(ไดอะซีแพม) 
เคน้ำ ใช้เรียกยาเคชนิดน้ำ 
เคเวฟ ยาเคที่อบในเตาไมโครเวฟ เพ่ือทำให้แห้งเป็นเกล็ด สูดดมเข้าทางจมูก 
แครกซ์ คำเรียก ยาเค 
งานเค คำเรียก ยาเค 
ดมเค วิธีการเสพยาเค 
ตบเค เสพยาเค 
ตบแป้ง สูบเคในห้องน้ำ 
ต้ังline การบรรจุยาเคใส่หลอดแล้วสูดเค 
น้ำ ยาเคชนิดน้ำ 
แป้ง คำเรียกของยาเค ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด 
มีคsUจบทุกสๅย บอกลูกค้าว่ามียาเสพติด(ไอซ์ ยาบ้า คตีามีน)หลายชนิดจำหน่าย 
ยกขีด จำหน่ายหรือซื้อคีตามีน ในน้ำหนักครั้งละขีด 
ยกโล จำหน่ายหรือซื้อคีตามีน ในน้ำหนักครั้งละกิโลกรัม 
ยาเค คำเนียกยาเคในแบบบตรงตัว 
สายเค ใช้เรียกผู้ที่เสพยาเค 
สายดม คำเรียกผู้ที่เสพยาเค 
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คีตามีน : ยาเค 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
สายตี้ คำเรียกผู้ที่เสพยาเค 
สายบด ยาเคใช้วิธีการเสพด้วยการสูดผงยาเคเข้าทางจมูก จึงต้องบดเกล็ดของยาเค

ให้มีความละเอียดก่อนเสพ 
 

เฮโรอีน 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
กระเทียม คำเรียก เฮโรอีน 
ของ คำเรียก เฮโรอีน 
ของผง มาจากลักษณะของเฮโรอีนที่เป็นผงสีขาว จึงเรียกว่า ของผง 
ของหนัก คำเรียก เฮโรอีน 
ขาว มาจากสีของเฮโรอีนที่มีสีขาว จึงใช้เรียกเฮโรอีนว่า ขาว 
ข้าวสาร  คำเรียก เฮโรอีน 
แค๊ป  คำเรียก เฮโรอีน 
งานขาว มาจากสีของเฮโรอีนที่มีสีขาว เลยเรียกว่า งานขาว 
งานขาวสิงโตตัวนิ่ม คำเรียก เฮโรอีน 
งานนิกโก คำเรียก เฮโรอีน 
งานลูก คำเรียก เฮโรอีน 
ชนของ การซื้อเฮโรอีน 
โช้ค เสพโดยวิธีฉีดเข้าเส้นเลือดครั้งหนึ่งแล้วดูดออกมา ล้างคราบเฮโรอีนหรือยา

ชนิดอื่นที่ยังหลงเหลือใน ไซริงค์ให้หมดแล้วฉีดเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง 
ตัว ใช้เรียกน้ำหนักของเฮโรอีน  โดยเฮโรอีน 1 ตัวหนัก 700 กรัม(2 แท่ง) 
แท่ง ใช้เรียกน้ำหนักของเฮโรอีน โดยเฮโรอีน 1 แท่ง หนัก 350 กรัม 
นกกระยางสีขาว มาจากสีของเฮโรอีนที่มีสีขาว ที่คล้ายสีของนกกระยาง 
เนื้อ คำเรียก เฮโรอีน 
บัวหิมะ คำเรียกเฮโรอีน ที่มาจากสีขาวของเฮโรอีน ที่คล้ายกับสีขาวของบัวหิมะ 
แป้ง ลักษณะของเฮโรอีนที่เป็นผงสีขาวคล้ายแป้ง เลยเรียกว่า แป้ง 
แป้ะ คำเรียก เฮโรอีน 
แป๊ะ คำเรียก เฮโรอีน 
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เฮโรอีน 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ผง ลักษณะของเฮโรอีนที่เป็นผง 
ผงขาว ลักษณะของเฮโรอีนที่เป็นผงสีขาว 
รองเท้าแตะ คำเรียก เฮโรอีน 
เร้อ ผู้รับจ้างซื้อหรือจำหน่ายเฮโรอีน 
เรือ ผู้รับจ้างซื้อหรือรับจำหน่ายเฮโรอีน 
เล่นของ เสพเฮโรอีน 
สอย สูบโดยสอดใส่บุหรี่หรือใช้ปลายบุหรี่จิ้มสูบ 
สิงโต เรียกตามตรายี่ห้อที่ปรากฎ เช่น รูปสิงโต 
หนัง คำเรียก เฮโรอีน 
หมวย คำเรียก เฮโรอีน 
หม ู คำเรียก เฮโรอีน 
ไอขาว คำเรียก เฮโรอีน 
ไอระเหย วิธีการเสพเฮโรอีนที่มีความบริสุทธิ์ต่ำจากการผสมสารอ่ืนเข้าไป ด้วยการ

สูดไอสารเข้าร่างกาย จึงเรียกว่า ไอระเหย 
เฮ คำเรียก เฮโรอีน 
เฮโรอีน คำเรียก เฮโรอีน 

 

โคเคน 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
แคร๊ก โคเคนชนิดผลึกเป็นก้อน เรียกว่า แคร็ก 
โค้ก คำเรียกโคเคน 
โคเคน คำเรียกโคเคนในแบบตรงตัว 
โคโคนัท คำเรียกโคเคน 
ซี คำเรียกโคเคน 
ต้มโค้ก เสพโคเคน 
เป๊ปซี่ คำเรียกโคเคน 
เลดี้ คำเรียกโคเคน 
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แอลเอสด ี
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
งานกะดาษ ใช้เรียกแอลเอสดี โดยมาจากลักษณะของแอลเอสดีที่เป็นกระดาษ 
L$D ยาLSD ที่เปลี่ยนตัว S เป็น $ เพ่ือหลบเลี่ยงการใช้ชื่อของยาเสพติดโดยตรง 
แสตมป์แปะลิ้น มาจากคำว่า "แสตมป์" ที่เป็นคำสแลงเดิมของแอลเอสดี และ "แปะลิ้น" ที่

เป็นวิธีการเสพแอลเอสดี 
L เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวแรกของ LSD นำมาเรียกสั้นๆว่า L 
Tab หน่วยนับของแอลเอสดี 1 Tab คือแอลเอสดี 1 ชิ้น 
Tabs หน่วยนับของแอลเอสดี 1 Tabs คือแอลเอสดี 1 ชิ้น 
เเสตมป์เมา ลักษณะของแผ่นแอลเอสดี ที่ทำคล้ายกับแสตมป์ 
กระดาษเมา แอลเอสดี จะมาในรูปแบบของกระดาษท่ีใช้อมใต้ลิ้น มีฤทธิ์หลอนประสาท

รุนแรง จึงเรียกว่ากระดาษเมา 
ทริป เป็นคำที่ใช้เรีกกันในกลุ่มผู้เสพ ใช้เรียกเวลาเสพแอลเอสดี 
ทริปแอล ใช้เรียกการเสพแอลเอสดี 
แท็บ หน่วยนับของแอลเอสดี 1 ชิ้น 
ชีต หน่วยนับของแอลเอสดี 1 Sheet คือ แอลเอสดีแผ่นใหญ่มีหลายแท็บ 25 

ชิ้น 50 ชิ้น 100 ชิ้น   
เปเปอร์ รูปแบบของกระดาษ  
เมจิคเปเปอร์ กระดาษท่ีใช้อมใต้ลิ้น มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง  
สแตมป์ ลักษณะของแผ่นแอลเอสดี ที่ทำคล้ายกับแสตมป์ 
สายทริป ใช้เรียกผู้ที่เสพแอลเอสดี 
แสตมป์ ลักษณะของแผ่นแอลเอสดี ที่ทำคล้ายกับแสตมป์ 
แสตมป์มรณะ ลักษณะของแผ่นแอลเอสดี ที่ทำคล้ายกับแสตมป์ 
ออกทริป ใช้เรียกการเสพแอลเอสดี 
ยาหลอน เกิดจากอาการเมื่อเสพ จะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง 
เหล้าแห้ง คำเรียก แอลเอสดี 
ออกทริป อาการหลังจากเสพ 
แอซิด คำเรียก แอลเอสดี 
แอลเอสดี คำเรียก แอลเอสดี 
แอสซิส คำเรียก แอลเอสดี 
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จีเอชบี 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
น้ำ จากลักษณะที่ไร้สีไร้กลิ่น เหมือนน้ำเปล่า เลยเรียกว่า น้ำ 
น้ำมนต์ คำเรียก จีเฮชบี 
น้ำเกลือ คำเรียก จีเฮชบี 
ยากระตุ้นทางเพศ ยาชนิดนี้ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว รู้สึกสนุก รวมถึง

การที่อยากมีเพศสัมพันธ์ จึงเรียกว่า ยากระตุ้นทางเพศ 
ยาปลุกเซ็กส์ ยาชนิดนี้ ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว รู้สึกสนุก รวมถึง

การที่อยากมีเพศสัมพันธ์ จึงเรียกว่า ยาปลุกเซ็กส์ 
ยาเสียตัว เรียกตามการนำไปใช้ล่วงละเมิดทางเพศ 
ยาเสียสาว เรียกตามการนำไปใช้ล่วงละเมิดทางเพศ 

 

เห็ดเมา เห็ดขี้ควาย 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
bad trip อาการเมื่อเสพเห็ดเมาแล้วเกิดความรู้สึกท่ีไม่พึงประสงค์ เห็นภาพหลอน 
good trip อาการเมื่อเสพเห็ดเมาแล้วเกิดความรู้สึกท่ีผู้เสพรู้สึกดี ผ่อนคลาย ได้เห็น

อะไรที่ดี ได้ทบทวนและเข้าใจชีวิต และรู้สึกดีกับตัวเอง เป็นต้น 
ทริป ใช้เรียกการเสพเห็ดเมา 
ทริปเห็ด ใช้เรียกการเสพเห็ดเมา 
ใบแดง ธนบัตร 100 บาท หรือแบงค์ร้อย ที่ใช้ในการซื้อขายเห็ดเมาแบบSyrup 
ใบฟ้า ธนบัตร 50 บาท หรือแบงค์ห้าสิบบาท ที่ใช้ในการซื้อขายเห็ดเมาแบบ

Syrup 
ไมโครโดส การกินเห็ดเมาในปริมาณท่ีไม่มาก เช่น กินในแบบแคปซูล โดยมีความเชื่อ

ว่าสามารถรักษาโรคบางชนิดได้ 
สายเจียว ผู้เสพเห็ดเมาบางราย จะนำเห็ดเมาผสมลงไปในไข่แล้วเจียว เพ่ือเสพด้วย

การกิน 
เห็ด คำท่ีใช้เรียกเห็ดเมา 
เห็ดทะลุมิติ ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าเห็ดทะลุมิติ 
เห็ดพระเจ้า ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าเห็ดพระเจ้า 
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เห็ดเมา เห็ดขี้ควาย 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
เห็ดมหัศจรรย์ ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าเห็ดมหัศจรรย์ 
เห็ดเมา ผู้เสพจะมีอาการเคลิ้มสุข รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน หรือมึนเมา 
เห็ดยาบ้า ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าเห็ดยาบ้า 
เห็ดวิเศษ ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าเห็ดวิเศษ 
เห็ดสวรรค์ ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าเห็ดสวรรค์ 
ออกทริป ใช้เรียกการเสพเห็ดเมา 
โอสถลวงจิต ผู้ที่เสพเห็ดเมาจะมองเห็นภาพตามความรู้สึกท่ีจินตนาการ เห็นแสงสี ภาพ

ลวงตาต่างๆเกินจริง จึงเรียกว่าโอสถลวงจิต 
 

ฝิ่น 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
จ๊อย หน่วยนับที่ใช้เรียกกับฝิ่น เช่น ฝิ่น 1 จ๊อย ประมาณ 1.6 กิโลกรัม 
ฝิ่น คำเรียกฝิ่นในแบบตรงตัว 
ยาดำ คำเรียกฝิ่น 
ยาปู ชาวเขาท่ีเสพฝิ่นบางราย จะเพ่ิมปริมาณฝิ่นที่เสพด้วยการผสมสิ่งของอ่ืนๆ

เข้าไปด้วย เช่น ขุยไผ่ ใยต้นฟักทอง หรือใบตอง เพ่ือจะได้สูบฝิ่นได้นานขึ้น 
จะเรียกฝิ่นที่ผสมแล้วว่า ยาปู 

หม ู ฝิ่นที่คลุกยาฉุน ยาเส้น ใบพลู ใบจาก หรือกัญชา ใช้ม้วนสูบด้วยกล้อง 
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กัญชา 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
4.2 วันกัญชาโลก วันที่ 20 เมษายน 
420 วันกัญชาโลก วันที่ 20 เมษายน 
420girls ต้องการสื่อถึงวันกัญชาโลก วันที่ 20 เมษายน(4) เน้นเฉพาะกลุ่มผู้หญิง 
420life ต้องการสื่อถึงวันกัญชาโลก วันที่ 20 เมษายน(4) 
420photography ต้องการสื่อถึงวันกัญชาโลก วันที่ 20 เมษายน(4) 
420thailand ต้องการสื่อถึงวันกัญชาโลก วันที่ 20 เมษายน(4) การรวมกลุ่มของผู้นิยม

กัญชาในประเทศไทย 
Brick Weed จากลักษณะที่เป็นก้อนหรือเป็นแท่งของกัญชาอัดแท่ง มาผสมกับ Weed ที่

เป็นคำสแลงของกัญชา และ 
กช. กัญชา 
กระตุกบ้อง บ้องกัญชา 
กัญ คำเรียกกัญชาแบบสั้นๆ 
กัญชา คำเรียกกัญชาในแบบตรงตัว 
กัญชาOG ใช้เรียกกัญชาออร์แกนิค 
กัญชากรุงเทพ ข้อความที่ผู้ขายใส่แฮชเท็กเพ่ือต้องการบอกว่า กัญชามาจากกรุงเทพ หรือ

ขายในกรุงเทพ 
กัญชาเชียงใหม่ ข้อความที่ผู้ขายใส่แฮชเท็กเพ่ือต้องการบอกว่า กัญชามาจากเชียงใหม่ หรือ

ขายในเชียงใหม่ 
กัญชาด้ายแดง กัญชาอัดแท่งท่ีมัดด้วยด้ายสีแดง มีความเชื่อว่าคุณภาพดี 
กัญชาทางการแพทย์ เน้นการนำกัญชามาใชเพ่ือการแพทย์ 
กัญชาไทย กัญชาที่ปลูกในประเทศไทย หรือกัญชาพันธุ์ไทย 
กัญชาไทยแท้ กัญชาที่ปลูกในประเทศไทย หรือกัญชาพันธุ์ไทย 
กัญชานอก กัญชาที่ลักลอกมาจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย 
กัญชาฟรอยเขียว ใช้เรียกกัญชาอัดแท่งที่ห่อมาในกระดาษฟอยล์สีเขียว 
กัญชาฟรอยแดง ใช้เรียกกัญชาอัดแท่งที่ห่อมาในกระดาษฟอยล์สีแดง 
กัญชาฟรอยทอง ใช้เรียกกัญชาอัดแท่งที่ห่อมาในกระดาษฟอยล์สีทอง มีความเชื่อว่าเป็น

กัญชาอัดแท่งคุณภาพดี 
กัญชาฟรอยน้ำเงิน ใช้เรียกกัญชาอัดแท่งที่ห่อมาในกระดาษฟอยล์สีน้ำเงิน 
กัญชาฟอยล์เงิน ใช้เรียกกัญชาอัดแท่งที่ห่อมาในฟอยล์สีเงิน 
กัญชาหางกระรอก ชื่อพันธุ์ของกัญชาในประเทศไทย 
กัญชาออแกนิค กัญชาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
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กัญชา 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
กัญชาออนไลน์ มาจาก #กัญชาออนไลน์ ที่ผู้ขายกัญชาโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ 
กัญชาออร์แกนิค กัญชาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
กัญชาอัดแท่ง กัญชาแห้งที่อัดมาเป็นก้อนหรือเป็นแท่ง 
กัญชาโอจี ใช้เรียกกัญชาออร์แกนิค 
ขา ใช้เรียกปริมาณของกัญชาที่จำหน่ายในสื่อสังคมออนไลน์ 
ขาด ดูดกัญชาแล้วรู้สึกว่ายังไม่พอ ต้องการดูดเพิ่ม 
ขายกัญชา มาจาก #ขายกัญชา บอกให้รู้ว่า มีกัญชาขาย 
ขายกัญชาค่ะ มาจาก #ขายกัญชา บอกให้รู้ว่า มีกัญชาขาย 
ขายกัญชาออแกนิค มาจาก #ขายกัญชา บอกให้รู้ว่า มีกัญชาออแกนิคขาย 
ขายกัญชาอัด มาจาก #ขายกัญชาอัด ผู้ขายกัญชาโพสต์ขายกัญชาอัดแท่ง 
ขี่กระสวย ดูดกัญชา 
เขียว คำเรียก กัญชา มาจากสีของกัญชา 
เขียวหวาน คำเรียก กัญชา มาจากสีของกัญชา 
เขียวอัดแท่ง ใช้เรียกกัญชาอัดแท่ง มาจากสีเขียวของใบกัญชา 
เขียวๆ ใช้เรียกกัญชา มาจากสีของใบกัญชาที่มีสีเขียว 
คุนเช้า กัญชาภาษาจีน 
งานฟ.ทอง เป็นอักษรย่อจากคำว่า ฟรอยทอง ซึ่งเป็นฟรอยสีทองที่ใช้ห่อกัญชาอัดแท่ง 
จัดไป เป็นการตอบตกลง ใช้ระหว่างผู้ซื้อ-ขาย-เสพกัญชา 
จัดไหม ชวนเพื่อนไปดูดกัญชา 
จุ๊บ ดูดโดยใช้ลมสั้นๆหลายๆครั้ง 
ชนเนื้อ ซื้อกัญชา 
ดอกกัญชา ดอกของกัญชา 
ดอกออแกนิค ดอกของกัญชาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
ด้ายแดง กัญชาอัดแท่งท่ีมัดด้วยด้ายสีแดง มีความเชื่อว่าคุณภาพดี 
ดูดฝุ่น ดูดกัญชา 
เดินดง ดูดแล้วสำลักควัน 
เดินตรง จุดไฟแล้วดูดหมดในลมเดียว 
ต้าหมา คนจีนกลางในประเทศจีนใช้เรียก 
เต็ม ดูดแล้วพอดีๆ, หนักกว่าอาการมึน (ยัน) 
เติม สูบกัญชา 
แต่งเนื้อ ซื้อกัญชา 
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กัญชา 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ทริป คำเรียกของการเสพกัญชา 
ไทยสติ๊ก กัญชาสายพันธุ์ไทย ที่ทำให้แห้ง อัดให้มีลักษณะเรียวยาวเป็นแท่งตรงคล้าย

แท่งไม้ 
น้ํามันกัญชา น้ำมันที่สกัดจากกัญชา 
น้ำมันก.ชา ้น้ำมันกัญชา 
เนื้อ คำเรียก กัญชา  กลิ่นควันของกัญชาที่เสพ มีกลิ่นหอมคล้ายเนื้อวัวย่าง  
เนื้อog เนื้อเป็นคำสแลงของกัญชา og เป็นคำย่อที่มาจากคำว่า Organic รวมแล้ว

หมายถึงกัญชาแบบออแกนนิค 
เนื้อเขียวๆเหนียวๆ ชื่อเรียกหรือคำแสลงของกัญชาอัดแท่ง ที่บอกถึงคุณภาพที่ดี 
เนื้อเมา เนื้อ หมายถึงกัญชา กลิ่นควันของกัญชาที่เสพ มีกลิ่นหอมคล้ายเนื้อวัวย่าง 

เมาเป็นอาการที่เกิดข้ึนหลังจากดูดกัญชา 
เนื้อไร่ ใบกัญชาจากต้นใหม่ๆ แล้วตากแดด1-2วัน 
เนื้ออัด ตากแดดหรือทำให้แห้งเพ่ือง่ายต่อการนำไปเสพหรือ พกพาหรือจำหน่าย 
บราวนี่สวรรค์ บราวนี่กัญชา 
บ้อง อุปกรณ์ใช้สูบ 
บ้องกัญชา อุปกรณ์เสพกัญชา 
บินฟรี การส่งกัญชาอัดแท่งให้ลูกค้าฟรี ไม่คิดค่าบริการ 
บุหรี่พระอินทร์ บุหรี่ยัดไส้กัญชา 
ใบไม้ ชื่อเรียกหรือคำแสลงของกัญชา 
ใบหญ้าร่าเริง ชื่อเรียกหรือคำแสลงของกัญชา ที่เมื่อเสพแล้วจะอารมณ์ดี 
ปลิ้น ดูดมากกว่าเต็ม 
ปาง ชาวเงี้ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรียกกัญชาว่า ปาง 
ปุ้นปุ้น ดูดกัญชา 
ฝอยแดง กัญชาอัดแท่งท่ีห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีแดง 
ฝา หน่วยนับในการจำหน่ายกัญชาอัดแท่ง  1 ฝาหรือ 1 มุม มีปริมาณ 

ประมาณ 2.5 ถึง 3 ขีด  
พรรคเขียว ชื่อเรียกคนหรือกลุ่มคนเสพกัญชา 
พลิ้ว ดูดพอเมา 
พันลำ เอาไส้ของบุหรี่ออกมาผสมกับกัญชา แล้วใส่กลับเข้าไปในมวนบุหรี่เดิม แล้ว

บิดปลายบุหรี่ เรียกว่า พันลำ 
พับ หนักกว่าเต็ม 
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กัญชา 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
พ้ี ดูดกัญชา 
เพียบ ดูดแล้วหลอนๆ 
ฟอยทอง กัญชาอัดแท่งท่ีห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีทอง 
ฟ้ืด ดูดกัญชา 
ฟ้ืดกรึ๊บ ดูดกัญชาแล้วดื่มเบียร์ตามแล้วค่อยพ่นลม 
มาลีฮวนน่า เป็นคำกลายมาจากภาษาอังกฤษ (Marijuana) แปลว่า กัญชา 
มุม ปริมาณของการซื้อขายกัญชา 1 มุมเท่ากับกัญชาหนักประมาณ 2 ถึง 3 ขีด 
เมา อาการเมากัญชา 
เมาดอกไม้ อาการเมากัญชา 
ยัน อาการมึน 
ยันหนัด เมากัญชามากๆ 
ยาเขียว ยา + เขียว(มาจากคำว่าสายเขียว ที่หมายถึงกัญชา) 
ยานอ ยานอ เป็นกัญชาภาษาชาวกะเหรี่ยง 
ยำ นำมาผสมกับยาเส้นในบุหรี่ ซอยให้ละเอียดก่อนเสพ 
ยำหรือผ่านเนื้อ นำกัญชามาผสมกับบุหรี่แล้วใช้มีดหั่น 
ยิงเนื้อ สูบกัญชา 
รวมเบี้ยจัดเนื้อ รวบรวมเงินซื้อกัญชา 
ราคาท่องอาวกาศ บอกถึงราคาของการจำหน่ายกัญชาอัดแท่ง 
โรย สูบกัญชาผสมเฮโรอีน 
ลาก ดูดด้วยลมยาวๆหลายๆครั้ง 
เล่นเนื้อ เสพกัญชา 
วัชพืช มาจากการที่กัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่ง มีสีเขียว คล้ายหญ้า จึงเรียกว่า วัชพืช 
สหายสายเขียว ชื่อเรียกคนคนหรือกลุ่มคนเสพกัญชา 
สายเขียว ใช้เรียกคนที่สูบกัญชา 
สายควัน ชื่อเรียกคนหรือกลุ่มคนเสพกัญชา เกิดจากการเสพกัญชาด้วยวิธีการสูบ 
เสรีกัญชา ชื่อเพจในเฟซบุ๊กท่ีโพสต์เกี่ยวกับกัญชา 
หญ้า มาจากการที่กัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่ง มีสีเขียว คล้ายหญ้า จึงเรียกว่า หญ้า 
หญ้ายิ้ม มาจากการที่กัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่ง มีสีเขียว คล้ายหญ้า จึงเรียกว่า หญ้า

ยิ้ม 
หญ้าแห้ง มาจากการที่กัญชาเป็นพืชชนิดหนึ่ง มีสีเขียว คล้ายหญ้า และกัญชาอัดแท่ง

ก็มีลักษณะคล้ายหญ้าแห้ง จึงเรียกว่า หญ้าแห้ง 
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กัญชา 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
หม ู ใช้ม้วนสูบด้วยกล้อง 
หืด ดูดหมดแล้วสูบควันลงปอด 
เหวี่ยง ดูดพอมึนตึ๊บ 
โหลด ซื้อกัญชา 
อมยิ้ม มาจากอาการของผู้เสพกัญชา ที่เมื่อเสพกัญชาแล้วมักจะมีอารมณ์ดี 

หัวเราะและยิ้มแย้ม จึงเรียกว่า อมยิ้ม 
ออกทริป คำเรียกของการเสพกัญชา 
ออแกนนิก กัญชาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
ออแกนนิด กัญชาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
ออแกนิค กัญชาที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมี 
อัดแทงฝอยทอง กัญชาอัดแท่งท่ีห่อด้วยกระดาษฟอยล์สีทอง 
อีเขียว มาจากสีของกัญชาที่มีสีเขียว จึงเรียกว่า อีเขียว 
โอจี มาจากภาษาอังกฤษคำว่า Organic และย่อเหลือเพียง og หรือ โอจี 
แฮส Hash คือ การนำเอาดอกกัญชามาสกัดเอาเฉพาะส่วนของต่อมไธโคม แล้ว

นำไปผ่านกระบวนการอัดแน่น ทำให้ได้กัญชาสกัดที่มีเนื้อคล้ายยางเหนียว
ข้น มีสีออกโทนเหลืองเข้ม น้ำตาล ไปจนถึงสีดำ 

โฮลอินวัน ดูดหมดในลมเดียว 
 

 

ใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
4x100 น้ำต้มใบกระท่อมผสมโค็ก ยาแก้ไอ ยากันยุง(หรืออ่ืนๆ) 
8x100 น้ำต้มใบกระท่อมผสมสารอ่ืน ๆ อีก 7 ชนิด 
กระทุ่มโคก ชื่อพันธุ์ของกระท่อม (ภาคกลาง, นครราชสีมา) 
กระทุ่มพาย ชื่อพันธุ์ของกระท่อม 
กระอ่วม ชื่อเรียก ต้นกระท่อม ในภาคเหนือ 
กินน้ำ ใช้เรียกสี่คูณร้อยที่มีส่วนผสมของน้ำต้มใบกระท่อมเป็นหลัก 
ชนมือ ซ้ือ-ขายใบกระท่อมด้วยเงินสดโดยวิธีการยื่นหมูยื่นแมว 
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ใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ตายโหง น้ำต้มใบกระท่อม 4x100 ที่ผสมข้ีเถ้าจากเชิงตะกอนเผาศพลงไป โดยวัยรุ่น

ที่เสพมีความเชื่อว่าหากดื่มน้ำต้มใบกระท่อมสูตรนี้แล้ว ร่างกายแข็งแรง 
แคล้วคลาดปลอดภัย เหมือนมีวิญญาณของภูตผีปิศาจมาช่วยปกป้อง 

ท่อม คำเรียกใบกระท่อม แบบสั้นว่า ท่อม 
ท่อมมาเล ใบกระท่อมที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย 
น้ำ จากลักษณะของน้ำต้มกระท่อม 4x100 ที่เปน็ของเหลว จึงเรียกว่า น้ำ 
น้ำชา มาจากสีของน้ำต้มใบกระท่อมที่มีสีเขียวขุ่น และสีเขียวออกน้ำตาล คล้าย

กับสีของน้ำชา เลยเรียกว่า น้ำชา 
น้ำท่อม เป็นการใบกระท่อมมาต้ม แล้วนำน้ำที่ได้จากใบกระท่อมมาเสพด้วยการดื่ม 
น้ำเมา คำเรียกของน้ำต้มใบกระท่อม 4x100 มาจากอาการมึนเมาเมื่อดื่มหรือเสพ 
บินเอง คนขายเป็นคนส่งเองแบบชนมือ 
ใบ คำเรียกใบกระท่อม เรียกสั้นๆว่า ใบ 
ใบกระท่อม คำเรียกใบกระท่อม 
ใบกำ จำนวนในการขายใบกระท่อม ห่อไว้เป็นชุด มีประมาณ 20-40ใบ 
ใบขม ใบกระท่อมหากเสพด้วยการเคี้ยวจะมีรสขม จึงเรียกว่าใบขม 
ใบเขียว เป็นสีของใบกระท่อมที่มีสีเขียว 
ใบคัด ใบกระท่อมที่คัดมาอย่างดี เพ่ือขายให้ลูกค้า 
ใบชุมพร ใบกระท่อมที่ปลูกจากจังหวัดชุมพร 
ใบท่อม เป็นการเรียกใบกระท่อมแบบสั้นๆ 
ใบท่อมบางนา ขายใบกระท่อม ผู้ขายอยู่แถวบางนา 
ใบมัด ขายทีละมัด มัดละประมาณ 20 ใบ 
ใบมาเลย์ ใบกระท่อมที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย 
ใบเมา เมื่อเสพใบกระท่อมด้วยวิธีการต่างๆ จะทำให้เกิดอาการมึนเมา  
ใบไม้ขม ใบกระท่อมหากเสพด้วยการเคี้ยวจะมีรสขม จึงเรียกว่าใบไม้ขม 
ใบไม้เมา ใบกระท่อมเมื่อเสพ จะมีอาการมึนเมา จึงเรียกว่า ใบไม้เมา 
ใบยัน ยันเป็นชื่อเรียกอาการมึนเมาจากการเสพกระท่อม  
ใบยา 4x100 ทำจากน้ำต้มใบกระท่อมผสมยาแก้ไอ จึงเรียกใบกระท่อมว่า ใบยา 
ใบโล ขายทีละกิโล 
แมงดา ชื่อเรียกใบกระท่อมจังหวัดปทุมธานี 
ยาต้ม มาจากการนำใบกระท่อมมาต้ม เพ่ือนำไปผสมเป็น 4x100 
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ใบกระท่อม น้ำต้มใบกระท่อม 
คำที่ใช้เรียก คำอธิบาย 
ยาหม้อ มาจากการที่น้ำต้มใบกระท่อมมาต้มในหม้อ 
วันทูคอล สูตรน้ำต้มกระท่อม 4x100 ที่ใส่กาแฟร้อนหรือนมเปรี้ยวผสมกัน 
หวนท่อม ชื่อเรียกใบกระท่อมในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อวตาร น้ำต้มใบกระท่อม 4x100 ที่ผสมข้ีเถ้าจากเชิงตะกอนเผาศพลงไป โดยวัยรุ่น

ที่เสพมีความเชื่อว่าหากดื่มน้ำต้มใบกระท่อมสูตรนี้แล้ว ร่างกายแข็งแรง 
แคล้วคลาดปลอดภัย เหมือนมีวิญญาณของภูตผีปิศาจมาช่วยปกป้อง 

อีด่าง ชื่อเรียก ต้นกระท่อม ในภาคเหนือ 
อีแดง ชื่อเรียก ต้นกระท่อม ในภาคเหนือ 
อีถ่าง ชื่อพันธุ์ของกระท่อม 
โอทอป ชื่อเรียก 4x100 ในบางพ้ืนที่ 

 

 

สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 
ยาบ้า 
² เส้u ยาบ้า 2 เส้น/แถว  20 เม็ด ² เส้u   1,5OO 

    ยาบ้า    ตัวเล็ก แถว 600 

㊗ ยาบ้า ㊗  ลูก 25,000 

   ยาบ้า ㊗  ลูก 25,000 

     ยาบ้า 1 แถว ตัวเล็กแถวละ700.      

     ยาบ้า     ตัวเล็ก ถุง3200 แถว800 

  ยาบ้า  ตอง9=  ถุง/         

   ยาบ้า     10-800     เฉพราะเชียงใหม่ครับผม 

  ยาบ้า WY ครึ่งถุง1900 WY 1ถุง3300 

      ยาบ้า ใครสนใจ #ตัวเล็ก #อิแดง #ม้า        

  ยาบ้า ใครสนใจ #ตัวเล็ก #อิแดง #ม้า        
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สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 

        ยาบ้า                      เเถว 700 

              ยาบ้า               เเถว 700                5ถุง   16,000 

   ยาบ้า(สีแดง) ตัวเล็ก  Y1 ถุงชมพูA ถุงดำ   

   ยาบ้า(สีส้ม)  เปิดรับออเดอร์   สีส้ม  999 1ถุง   3,700    

  ยาบ้า  ตัวเล็กก็มีนะครับ 

  ยาบ้า(สีแดง) ตัวเล็ก 999 Y-1    

  ยาบ้า(สีส้ม) ตัวเล็ก 999 Y-1    
ไอซ์ 
 G หน่วยขายไอซ์ ² G 2,5OO±¹ 

      ไอซ์ชาเขียว  ตัวใหญ่   ชาเขียวเวลี่กู๊ด      1G800 2G1500 
5G3500 

㊙ ไอซ์ ㊙G1000 & 2G1900㊙ไม่มีปลายทาง 

   ไอซ์  900/G 

  ไอซ์ 800 บาท   .เหลือ 4 จีสุดท้าย 

  ไอซ์ 1G = 800   

  ไอซ์            G900   

        ไอซ์           G900   

      ไอซ์  เยือกเย็น 1- 800 พร้อมส่ง        

       ไอซ์    น้ำแข็ง       

    ไอซ์    G1000     งานจริงของดี งานขาย  ใช้เอง 
งานตัวเดียวกันดีดมากดึงไปคำเต็มๆอยู่ได้นานไม่เต็ม
บ่อยดีจิง  

   ไอซ์    น้ำแข็ง       

            ไอซ์ ตัวใหญ่           g 500                      

          ไอซ์ ตัวใหญ่           g 500                      

     ไอซ์ 1G    1,000฿ 

       ไอซ์       3G ขึ้นไป (Gละ 800.-) 
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สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 

   รับรองคุณภาพของไอซ์ งานระดับคุณภาพ    จีละ900 

     เป็นการบอกย้ำเตือนถึง
โปรโมชั่นขายไอซ์ 

    โปรสู้โควิดเอาใจสายดีด!!สายดีดนะครับ    ( พ่ี

ใหญ่งานพิงค์บลู )1G=500            

           เป็นการบอกราคายาเสพติด
ของไอซ์ 

(พ่ีใหญ่งานพิงค์บลู)1G=500           3G=1,450            

5G=2,300           

      เป็นการบอกราคายาเสพติด
ของไอซ์ 

ครึ่งจีก็แบ่งให้คะ      รีวิวแน่นๆ ปังๆ 

1 G1,100      2 G1900         1 G 

5 G3,000      
ยาบ้า & ไอซ์ 

 +   ยาบ้ากับไอซ์ ขายแบบเซทคู่ เซทนี้   +   600 (มีเซทเดียว) 
ยาอี 

     ยาอี     หนม ลูก 350-500 

    ยาอี    หนมโรเล็กซ์     

              ยาอี               หนมนอก ลูกละ 400 

     ยาอี     หนมนอก (MDMA)     

       ยาอี       หนม เม็ด800 
คีตามีน 
K คีตามีน K    1G =700 

     คีตามีน เคตามีน     จGี1200 

     คีตามีนเสพด้วยการสูดเข้า
ทางจมูก  

เคเกล็ด g900พร้อมส่ง     

  คีตามีน เคเกล็ด   

   คีตามีน เคเกล็ด   

   การดมคีตามีน   เคเกล็ด 1g 900  
โคเคน 

    โคเคน โค้ก นอก แท้ๆกันเลย      1กรัม 2600 
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สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 
เฮโรอีน 

    เฮโรอีน     Heroin    งานขาว/งานเหลือง 

         เฮโรอีน          ครึ่ง G = 1000                 1 G = 1,700 

                2 G = 3,200 ยกขีด ยกโล มีครับ 
แอลเอสดี 

       แอลเอสดี LSD 200ug.               

       แอลเอสดี LSD 200ug.               

          แอลเอสดี                  สายแสตมป์เชิญทางนี้ 

         แอลเอสดี                  สายแสตมป์เชิญทางนี้ 

ᗩᑕIᗪ แอลเอสดี ᗩᑕIᗪLSD 200ug 

                  แอลเอสดี LSD 200ug.                   

กัญชา 

   กัญชา    กัญชาอัดแท่งฟรอยทองชุดใหม่    

       กัญชา มีเป็ดมาแบ่งครับผม          โลละ 7,500 

   กัญชา   กรีนแคร้ก 

  กัญชา   สนใจ ใบ  #กัญชา 

   กัญชา ดอกออแกนิค  

   7/10/63    

   กัญชา               กัญชาฟรอยทอง               เนื้อเขียว 

       อัดแน่น      หอมกลิ่นเปรี้ยว 

   กัญชา    OGหางกระรอกไทยแท้    

  กัญชา   อัดแท่งฟรอยทองเขียวๆ   

⭐ คุณภาพของกัญชาฟรอยทอง กัญชาอัดแท่งฟรอยทอง⭐⭐⭐ 

  คุณภาพของกัญชาฟรอยทอง  งานอัดแท่งฟรอยทอง(D)   

    คุณภาพของกัญชาฟรอยทอง    ฟรอยทอง    

    คุณภาพของกัญชาฟรอยทอง    ฟรอยทอง    
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สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 

   บอกคุณภาพของ กัญชา   เขียว   เหนียว   หอม 

  กัญชาฟรอยสีเงิน   งานฟอยเงินเขียวๆ  

        กัญชา(พันลำ) สมุนไพรพันลำ         ฟินสุดๆ 

    กัญชาด้ายแดง    ด้ายแดง ราคา     

       ช๊อกโกแลตกัญชา ช๊อก 700 

   เป็นสัญลักษณ์นิยมกัญชา ยินดีสหายสายเขียว   

        กลิ่นสายพันธุ์ของกัญชา        BLUEBRRY850/G 

        กลิ่นสายพันธุ์ของกัญชา        OGKUSH850/G 

     กลิ่นสายพันธุ์ของกัญชา     WEDDINGCAKE850/G 

   กลิ่นสายพันธุ์ของกัญชา   GORILLACOOKIES750/G 

   เป็นการบอกราคากัญชา   สายกัญลดแหลก ราคา ~ครึ่งขีด 700    

~ขีด1200   ~ครึ่งโล3800   ~โล6900    

      การบอกคุณภาพของกัญชา อัดแท่งฟอยทอง คัดเกรด       

     การการันตีคุณภาพของกัญชา               กัญชาฟรอยทอง               เนื้อเขียว 

       อัดแน่น      หอมกลิ่นเปรี้ยว 
ใบกระท่อม 

    ใบกระท่อม ใบรวม600     ใบคัด700     

   ใบกระท่อม ใบกระท่อม    

   ใบกระท่อม จำหน่าย    - โล 700 

     ใบกระท่อม  โลละ 700 / ครึ่งโล 400            

   ใบกระท่อม โลละ 700 / ครึ่งโล 400            

   ใบกระท่อม โลละ 700 / ครึ่งโล 400            
เห็ดเมา 

    เห็ดเมา เห็ดเมา     
อ่ืน ๆ 

    มารับยาเสพติดแบบซึ่งหน้า ลูกค้าเก่าชนมือได้    
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สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 

       การส่งยาเสพติด ทาง kerry        Kerry วันเดียวถึง 

        การส่งยาเสพติด รวมส่ง       ราคานี้ 

        การส่งยาเสพติดทาง Grad        ส่งแก๊บกับเคอเคอรี            

            การส่งยาเสพติด ทาง kerry        ส่งแกบกับเคอเคอรี            

          การส่งยาเสพติด ทาง kerry           ตจว.Kerry 1 วันถึง 

         การส่งยาเสพติด ทาง Flash ตจว.ส่งแฟรช 

     การบอกว่าสินค้ายังมีอยู่     เติมๆ เชื้อเพลิงใครใกล้หมด DM สอบถามได้ 

  ของการเสพไอซ์     เติมๆ เชื้อเพลิงใครใกล้หมด DM สอบถามได้ 

  เป็นของแท้  1 จ ี1000 

  เป็นการบอกว่าจัดส่งจริง ส่งจริง  

           การส่งยาเสพติดทาง Grad           Grab ใน 1 ชม. 

       สนใจติดต่อเข้ามาทาง DM 
ทวิตเตอร์ 

       DM มา 

     เป็นการติดต่อทาง LINE ติดต่อเพ่ิมเติมทาง     LINE 

        มีบริการการจัดส่งยาเสพติด        จัดส่งทางเคอรี่ 

     มีบริการการจัดส่งยาเสพติด
แบบด่วน 

EMSด่วน     

   เป็นการให้แอด Line   097xxxx04 

          ช่องทางการติดต่อ Line          สนใจติดต่อ id xxxx81 

    เป็นการการันตีว่าของแท้ กัญชาฟรอยทอง      

    การรับประกันของแท้ง    รับประกันงานแท้     

   การบอกว่ามีโปรโมชั่น   โปรโมชั่นจัดหนัก 

    การรันตีความเมา    การันตีความฟิน 

   การบอกว่ามีโปรโมชั่น   โปรแรงจัด   

        ชวนไปปาร์ตี้ยา         คืนนี้ปาร์ตี้กันป่าว  

    การการันตีถึงคุณภาพไอซ์ น้ำแข็งเกรดดี    
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สัญลักษณ์อิโมจิ 
อิโมจิ ความหมาย ตัวอย่างทวิต 

      มีรีวิวว่าส่งยาเสพติดให้จริง  จีละ900 งานคุณภาพ       มีเครดิต 

     การส่งยาเสพติดแบบห่อกล่อง
ของขวัญ 

ฟอยทอง(ชุดเก่า) ขายยกขีดคับ หนึ่งขีด=1200 ตจว.ส่ง 

Kerry ฟรี ส่งแกร้ปได้(ออกเอง)     มีของพร้องส่ง 

     
     มีการบอกลูกค้าว่ามีกลุ่มไลน์

ในการซื้อขาย 
50 G (ครึ่งขีด) 1,399บาท : 100 G     มีกลุ่มให้เข้า

เช็คเครดิต รับประกันสินค้าถึงมือ   
 


	ปก_อภิธานศัพท์_1
	ภาษาที่ใช้เรียก2564

