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การศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน * 
เพชร ** 

บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบวิธีการสร้าง ลกัษณะการใช้ค า
สแลงและปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน โดยได้เก็บค าสแลงไทย 247 ค า
จากนิตยสารไทย a day และค าสแลงจีน 208 ค าจากนิตยสารจีน “Youth Literary Digest- 
Kuaidian” ในเดือนมิถนุายน 2554 - พฤษภาคม 2555 ผลการวิจยัพบว่า  1. ค าสแลงในภาษาไทย
และภาษาจีนมี 6 ชนิด ได้แก่ ค าค านาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าสรรพนาม ค าอุทาน และวลี   
หรืออนุประโยค ค าสแลงไทยส่วนมากเป็นค ากริยาและค าวิเศษณ์ ส่วนค าสแลงจีนส่วนมากเป็น
ค านามและค าวิเศษณ์  2.วิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนตา่งก็เน้นเปล่ียนแปลงค า
ท่ีมีอยู ่และมีวิธีการสร้างท่ีคล้ายคลึงกนั 9 วิธี ได้แก่ การขยายความหมายจากเดิม การย่อค า การ
สร้างเป็นตวัเลข การพ้องเสียง การเกิดใหม่ การประสมค าใหม่ การยืมภาษาต่างประเทศ การยืม
ภาษาถ่ิน การเลียนแบบ ส่วนวิธีการสร้างค าท่ีแตกต่างกันคือ วิธีการสร้างค าสแลงไทยจะ
หลากหลายกวา่ ซึง่ยงัมีอีก 5 วิธีในการสร้างค าสแลงไทย ได้แก่ การซ า้ค า การตดัค า การเติมสร้อย 
การผวนค า การสร้างค าพังเพย และอีก 1 วิธีในการสร้างค าสแลงจีน คือ การสร้างค าเป็น
ภาษาองักฤษ 3. ลกัษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนได้พบว่า ค าสแลงในสองภาษา
นัน้ส่วนมากใช้ส่ือความหมายโดยนยัและใช้ส่ืออารมณ์ โดยเฉพาะใช้ส่ืออารมณ์เชิงนิเสธเป็นหลกั 
แต่ก็มีบางส่วนท่ีส่ือความหมายโดยตรงและใช้เพ่ือการส่ือสาร นอกจากนัน้ ค าสแลงไทยและค า
สแลงจีนยงัมีการใช้อปุมาโวหาร อติพจน์ นามนยั บคุคลวตั นยัเฉพาะ 4. ปัจจยัร่วมกนัท่ีท าให้เกิด
ค าสแลงได้แก่ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสังคม ความต้องการของผู้ ใช้ภาษา ผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวัตน์  และการเผยแพร่ของข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะการเผยแพร่ท่ีผ่านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ สว่นปัจจยัท่ีแตกตา่งกนั คือ ปัจจยัจากตวัภาษา ปัจจยัจากสภาพสงัคมและการศกึษา 
ปัจจยัจากวฒันธรรมและความเช่ือของผู้ใช้ภาษา 
ค าส าคัญ: การศกึษาเปรียบเทียบ  ค าสแลงไทย  ค าสแลงจีน  
__________________________________ 
 *บทความวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์  “การศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน ”  
หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยั        หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์. ดร. นริศ วศินานนท์   
 ** นกัศกึษา หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง มหาวิทยาลยัหวัเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 
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A Comparative Study of Slang Words in Thai and Chinese Languages  
 

Juncai Li   
Abstract 

 The purpose of this research is to study comparatively the word formation, 
usage and the factors of production of slang words in Thai and Chinese languages. The 
researcher collected 247 Thai slang words from Thai magazine entitled "A Day" and 208 
Chinese slang words from Chinese magazine entitled “Youth Literary Digest - kuaidian” wrote 
during June, 2011 to May, 2012. 1) Results reveal that word classes of slang words found 
include 6 classes: noun, pronoun, verb, adjective and adverb, interjection and phrase or 
clause. The most of Thai slang words are verbs and the most of Chinese slang words 
are nouns. 2) The slang words of Thai and Chinese are derived from common words, 
there are nine similar methods of word formation: meaning-expanding, abbreviation, 
numeral, homonym, coinages, new words-amalgamating, loan foreign words, loan 
vernacular words and imitating. Otherwise there are some different word formations 
between them. There are five methods in Thai slang words: compounding, spoonerism, 
reduplication, a two-part allegorical saying and suffix; and the Chinese slang words have 
one method which is Chinese-English built. 3) The results of the comparative study show 
that usage of the two kinds of slang words are strong emotions expressed and 
communicated indirectly. Most slang words are oriented to express negative emotion. 
And there are five same usages of slang words: metaphor, personification, reference, 
hyperbole and special indication.  4) The results of the comparative study also show that 
some of  the factors of production of Thai slang words and Chinese slang words, are the 
same events and news in social, needs of language user, effects of globalization, 
Transmission of news, especially news disseminated through media about new 
technology. But there are some different factors of production : grammar and 
characteristics of language, status of social and education, culture and beliefs of 
language user.             
 
Keywords: Comparative study,  Thai slang words,  Chinese slang words       
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บทน า 
ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีผลกัดนัให้สงัคมเจริญก้าวหน้า และเป็นเคร่ืองส่ือสารท่ีมนษุย์สร้าง

ขึน้เพ่ือแสดงความรู้สกึ อารมณ์และส่ือความคิดให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ และสะท้อนให้เห็นถึงวฒันธรรมของ
กลุม่คนในสงัคม แตล่ะสงัคมก็มีภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั ภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะ
กลุ่มคนในสังคมและมีความส าคัญต่อผู้ ใช้ภาษากลุ่มนัน้ ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน เป็น
ต้น (จินตนา พทุธเมตะ. 2546 : 2) และสชุาดา เทวะผลิน (2531 : 1) ได้กล่าวว่า การท่ีภาษาของ
สงัคมมีความแตกตา่งกนัออกไปนัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น วยั ภูมิหลงัทางสงัคม อาชีพ 
หรือความสนใจ เป็นต้น ได้สอดคล้องกับแนวคิดของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2533 : 14-15) 
กล่าวคือ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผู้คนท่ีอยู่ในสังคมเดียวกันใช้ภาษาแตกต่างกันไปมีหลายประการ 
อาทิ อายุ เพศ อาชีพ ถ่ินฐาน ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนก็ย่อมมีการใช้ภาษา
แตกต่างกันตามวัย เช่น ภาษาวัยรุ่น ซึ่งเป็นค าสแลงใช้ในเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น และวัยรุ่นยุคนีไ้ด้
ติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตและส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึน้ ท าให้ถ้อยค าหรือภาษา
ของผู้คนกลุม่นี ้         มีความโดดเดน่ในสงัคมและมีลกัษณะเชิงสแลง  

แม้วา่ในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546 : 1140) ได้อธิบายความหมายของค า
สแลงไว้วา่ ถ้อยค าหรือส านวนท่ีใช้เข้าใจกนัเฉพาะกลุ่มหรือชัว่ระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับ
กนัว่า ถกูต้อง และพจนานกุรมออกซ์ฟอร์ด เวอร์ดเพาเวอร์ (2441 : 744) อธิบายว่า ถ้อยค าหรือ
ส านวนท่ีใช้แพร่หลายภาษาพูด โดยเฉพาะระหว่างคนในกลุ่มกันและมักจะอยู่ในความนิยมเป็น
ชว่งสัน้ ๆ บางค าไมเ่ป็นค าสภุาพ แตค่ าสแลงเป็นค าท่ีเป็น “พลงัแห่งความสวยงาม” ในการส่ือสาร
ส าหรับกลุ่มคนนัน้ และด้วยสาเหตวุ่า ภาษามีไว้เพ่ือการส่ือสาร ถ้าภาษานัน้สามารถส่ือสารกัน
ได้ผลสมความมุง่หมาย ก็ต้องนบัวา่ใช้ภาษาได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจบุนั ลกัษณะของค าสแลง
กระชบัชดัเจนมากขึน้ และไม่ว่าจะเป็นค าสแลงไทยหรือค าสแลงจีนก็ปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
มากขึน้ เชน่  

ค าสแลงท่ีปรากฏในนิตยสารวยัรุ่นไทย a day   
1. ยงัมีวิธีประดษิฐ์อปุกรณ์แบบ D.I.Y. (ดีไอวาย) เพ่ือความอยูร่อด 
      (a day. ฉบบั 141 : 38) 

 D.I.Y. (ดีไอวาย) ย่อมาจากค าองักฤษ do it yourself  มีความหมายว่า ท าด้วยตวัเอง ไม่
พึ่งพาคนอ่ืน ยงัไม่ได้พบในพจนานกุรมค าใหม่ล่าสุด นอกจากนัน้ ยงัมีอีกหลายค าท่ียงัไม่ปรากฏ
ในพจนานกุรมค าใหม ่เชน่ อินดี ้หลัน่ล้า แมส ๆ ตายหา่ เตี๊ยม ทอล์กโชว์  เบอร์ดี ้บ๊วย เป็นต้น    

2. เรากวนตีนมาก เอาใจวยัรุ่น ใสม่ขุกนัเลย 
      (a day. ฉบบั 141 : 149) 
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 กวนตีน หมายถึงชวนให้หมัน่ไส้จนอยากท าร้าย เป็นค าไม่สภุาพ (พจน.ค าใหม่. 2550 : 7) 
ค าสแลงปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่ก็มีจ านวนไม่น้อย เช่น กูรู เนีย้บ แชร์ หัวขีเ้ล่ือย สัตว์
ประหลาด เป๋ ๆ เปรีย้ว จมัโบ้ ขัน้เทพ โคตร ไฟแรง แห้ว เจง๋ กางร่ม นยุ เป็นต้น 
   ค าสแลงท่ีพบในนิตยสารจีน Youth Literary Digest –Kuaidian  

1. 可以吐槽是看烂片的第三个理由。 
                                         (Youth Literary Digest –Kuaidian. 2444/04 : 121) 

 吐槽 ค านีม้าจากไต้หวัน หมายถึง แสดงความคิดเห็น เสนอข้อสงสัย ให้ค าเสนอหรือ
วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสังคม เป็นค าใหม่ท่ียังไม่ปรากฏในพจนานุกรมค าจีนใหม่ ค า
ประเภทนีจ้ านวนไม่น้อย เช่น 达人、 屌丝、 穿越、 卖萌、 天然呆、  给力 、神马都

是浮云、  钓鱼执法、 打酱油 เป็นต้น     
2. 近年来，网上的雷语是越来越雷人了。 
                                             (Youth Literary Digest –Kuaidian. 2444/03 : 
10) 
雷语  หมายถึง ถ้อยค าท่ีนา่สะเทือนใจ หรือการใช้ถ้อยค าแปลกๆ 

 (พจน.ค าจีนใหม.่ 2553 : 102) 
 ค าสแลงท่ียงัพบในนิตยสารจีนและปรากฏในพจนานุกรมค าจีนใหม่ยงัมีอีกมากมาย เช่น 
来电、钻石男、金龟婿、剩男、剩女、北漂族、粉丝、无厘头、酷毙了、黑马

、鸡肋、打了鸡血 เป็นต้น 
บทความวิจยันีเ้ก็บข้อมูลจากส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีคณุภาพท่ีดีและได้รับความนิยมมากท่ีสดุใน

กลุ่มวยัรุ่นและมีค าสแลงปรากฏอยู่เป็นจ านวนมาก ได้แก่ นิตยสารไทย “a day” และนิตยสารจีน 
“Youth Literary Digest -Kuaidian” （青年文摘-快点）  

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่จะมีการวิจยัท่ีเก่ียวกบัค าสแลงไทยและจีนบ้างแล้วก็ตาม แตก่ารวิจยั          
ท่ีเก่ียวข้องกับค าสแลงไทยส่วนมากเก่ียวกับการศึกษาประเภทและการสร้างค าของค าสแลงท่ี
ปรากฏในหนงัสือพิมพ์รายวนั (สชุาดา เทวะผลิน.2531)และลกัษณะการใช้และความหมายของค า
สแลงในนิตยสารวยัรุ่น(สธนสรณ์ ยตุบิรรพ์.2553) และศกึษาค าสแลงในด้านวิธีการสร้าง ท่ีมาและ
ด้านส่ือความรู้สกึ (มนญัญา สดุสวาท.2550) ยงัมีอรอษุา ถีวนัดี (2551) และงานวิจยัด้านค าสแลง
จีนนัน้ก็มี จางเสวียเหมย (张雪梅2548) และเฉินฟาชิง (陈发青2539) ศึกษาส าสแลงในด้าน
การสร้างค าและความหมายมาแล้ว  กล่าวคือ นักวิจัยไทยและนักวิจัยจีนต่างก็ท างานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัค าสแลงในด้านความหมายและการสร้างค ามาแล้ว ฉะนัน้ เห็นได้ว่า ค าสแลงเป็นประเด็น
ท่ีนา่สนใจและยงัไมมี่นกัวิจยัทา่นใดศกึษาค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนในแง่เชิงเปรียบเทียบ 
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 จากเหตุผลข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในด้าน
วิธีการสร้างค าสแลงและลกัษณะการใช้ค าสแลงและปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงในปัจจบุนั เพ่ือช่วย
ให้ชาวไทยและชาวจีนได้เข้าใจภาษาและวฒันธรรมของกนัและกนั ทัง้อีกช่วยให้มนษุย์เห็นถึงภาพ
สะท้อนสงัคมในปัจจบุนัโดยการศกึษาถ้อยค าท่ีใช้ส่ือสารในยดุสมยัปัจจบุนั 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนท่ีปรากฏในส่ือสิ่งพิมพ์ 
ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค า ลกัษณะการใช้ของค าสแลง และปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงใน
ภาษาไทยและภาษาจีน  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้ครัง้นี ้ผู้วิจยัคดัเลือกข้อมลูแบบเจาะจงโดยรวบรวมเฉพาะข้อมลูท่ีมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้

1. แหล่งข้อมูล 
การวิจยัศกึษาค าสแลงจากนิตยสารฉบบัรายเดือน 2 รายช่ือ ซึ่งงออกเผยแพร่ในช่วงเดือน

มิถุนายน 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555ทัง้หมด 24 ฉบบั นิตยสารไทยและนิตยสารจีนอย่างละ 
12 ฉบบั ได้แก่ 
  1.1 นิตยสารไทย “a day” ผลิตโดย บริษัท เดย์ โพเอ็ทส์ จ ากดั Day Poets Co. 
Ltd. บริษัทก่อตัง้ขึน้โดยบคุคล 3 คน ได้แก่ วงศ์ทนง ชยัณรงค์สิงห์ นิติพฒัน์ สขุสวย และ ภาสกร 
ประมูลวงศ์ในปี พ.ศ.2546 เป็นนิตยสารวยัรุ่นท่ีวงการนิตยสารไทยยกย่องเป็นดัง่ “ขวญัใจเด็ก
แนว” และ “a day” เป็นนิตยสารวยัรุ่นนิยมอ่านมากท่ีสุด (สธนสรณ์ ยุติบรรพ์. 2552 : 48) 
นิตยสารฉบบันีอ้อกเป็นรายเดือน มีเนือ้หาประกอบด้วยสาระวงการบนัเทิง และส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศสมยัใหม ่การทอ่งเท่ียว พร้อมสอดแทรกความรู้ตา่ง ๆ    
  1.2 นิตยสารจีน “Youth Literary Digest- Kuaidian”（青年文摘-快点）

ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.2524 ควบคมุโดยสนันิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
และจดัท าโดยส านกัพิมพ์จงกัว๋ชิงเหนียน เป็นนิตยสารวยัรุ่นท่ีจดัจ าหน่ายมากท่ีสดุในประเทศจีน 
นิตยสารเป็นนิตยสารรายเดือนฉบับออนไลน์ มีคอลัมน์เฉพาะภาษานิยม และมีเนือ้หา
ประกอบด้วยข่าวสารสด ๆ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับคนสมยัใหม่ การท่องเท่ียว 
และสิ่งของยอดนิยม เป็นต้น 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%87_%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C
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2. การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข้อมลูครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้หลกัเกณฑ์คดัเลือกค าสแลงตามตอ่ไปนี ้

2.1. เป็นค าท่ีมีความแปลกใหม่จากค าปกติ ไม่ว่าจะเป็นรูปค า ความหมายหรือ
การออกเสียง หรือการเรียงค าก็ตาม ส่วนหนึ่งจะเป็นค าให้ความหมายเชิงอารมณ์ท่ีช่วยบอกความ
มีชีวิตชีวา ตลกขบขนั หรือสร้างพจน์ใหม ่ท าให้มีพลงัภาษามากขึน้ 

2.2. เป็นภาษาท่ีจดัอยู่ในระดบัต ่ากว่ามาตรฐาน ดงันัน้จึงอาจจะเปล่ียนเป็นค าท่ี
เป็นภาษามาตรฐานท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงได้โดยใช้วิธีทดสอบด้วยการใช้ค าท่ีเป็น
มาตรฐานมาแทนท่ี ถ้าแทนท่ีได้ก็นบัวา่ เป็นค าสแลง (สชุาดา เทวะผลิน. 2531 : 4) 

2.3. เป็นค าท่ีได้รับความนิยมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง แม้ว่าจะเป็นค าท่ีสะกด
ผิดหรือสร้างผิดหลกัไวยากรณ์ก็ตามก็นบัวา่ เป็นค าสแลง 

3. ข้อลงเบือ้งต้น 
3.1. การวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัจากข้อมลูทัง้ภาษาไทย

และภาษาตา่งประเทศ ดงันัน้ ผู้วิจยัจะอ้างอิงข้อมลูตามมาตรฐานของภาษานัน้ๆ 
3.2 ารจดัท าตารางรวบรวมค าสแลงในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดใช้อกัษรย่อใน

งานวิจยัครัง้นีเ้พ่ือจดัระบบการน าเสนอผลการวิจยัให้เหมาะสมและครบถ้วน ดงัตอ่ไปนี ้
ก. = ค ากริยา จ. = ภาษาจีน อ. = ภาษาองักฤษ  
น. = ค านาม ญ. = ภาษาญ่ีปุ่ น ฝ. = ภาษาฝร่ังเศส  
ว. = ค าวิเศษณ์ (1. ค าท่ีขยายกริยา 2. ค าท่ีขยายค าวิเศษณ์ด้วยกนั) 
พจน. = พจนานกุรม  
ส.= ค าสรรพนาม 

3.3 อกัษรไทยท่ีใช้ในงานวิจยันีย้ึดถือตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2444 
เป็นมาตรฐาน และอกัษรจีนยึดถือตาม “พจนานุกรมจีนปัจจุบนัฉบบัท่ี 6”（现代汉语词典第6版）
เป็นมาตรฐาน 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม ผู้ วิจัยจึงเลือกวิธีวิจัยเอกสาร
(Documentary Research) และด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับค าสแลงในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
คดัเลือกสิ่งพิมพ์หรือวรรณกรรมท่ีเหมาะสมเป็นกลุม่ตวัอยา่งมาท างานวิจยั 
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2. รวบรวมค าสแลงไทยจากนิตยสารวยัรุ่นไทย a day และเก็บรวบรวมค าสแลงจีนจาก
นิตยสารวยัรุ่นจีน Youth Literary Digest-Kuaidian（青年文摘-快点）โดยจดัท าเป็นตาราง
และวิเคราะห์ค าสแลงเบือ้งต้น 

3. ศึกษาวิธีการสร้างค า ลกัษณะการใช้ของค าสแลงและปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงจาก
ตารางท่ีวิเคราะห์แหล่งข้อมูล ตัง้หลกัเกณฑ์เปรียบเทียบค าสแลงในด้านต่าง ๆ  และด าเนินการ
เปรียบเทียบ 

4. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
ผลการวิจัย 
 จาการวิจยัครัง้นี ้ได้ปรากฏผล  4  ประการหลกัดงันี ้
 1. ผลของการรวบรวมข้อมูล 
 จากการรวบรวมค าสแลงครัง้นี ้พบวา่ ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนได้แบง่ออกเป็น 6 ชนิด 
ดงันี ้
 

ชนิดของค าสแลง ค าสแลงไทย ค าสแลงจีน 
จ านวนค า สดัสว่น จ านวนค า สดัสว่น 

ค านาม 42  21.04% 97  46.63% 
ค ากริยา 94  38.46% 38  18.27% 
ค าวิเศษณ์ 90  36.44% 60  28.84% 
ค าสรรพนาม 2  0.82% 1  0.48% 
ค าอทุาน 3  1.21% 4  1.92% 

วลี หรืออนปุระโยค 4  2.02% 8  3.84% 
รวม 247 208 

ตารางท่ี 3.1 จ านวน สดัสว่นของชนิดของค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

จากตารางข้างต้นสรุปได้ว่า ค าสแลงในทัง้สองภาษาประกอบด้วย ค านาม ค ากริยา ค า
วิเศษณ์ ค าสรรพนาม ค าอทุาน และวลีหรืออนปุระโยค ค าสแลงไทยสว่นมากประกอบด้วยค ากริยา
และค าวิเศษณ์ สว่นค าสแลงจีนสว่นมากประกอบด้วยค านามและค าวิเศษณ์  
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 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
เน่ืองจากค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนต่างก็มีวิธีการสร้างท่ีไม่เหมือนกันอยู่แล้ว 

ผู้วิจยัจึงน าทฤษฎีของสจ๊วร์ต เฟล๊กซ์เนอร์   (Stuart Flexner. 2418: 596-608) เป็นเกณฑ์การ
เปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน เพ่ือให้ความแตกต่างของค าสแลงใน
สองภาษานัน้กระชบัย่ิงขึน้ ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้
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หมายเหต:ุ A = การเปลี่ยนแปลงค าทีมี่อยู ่B= การสร้างใหม ่
             C = การยืม D = วิธีการอ่ืน ๆ 

แผนภมูิท่ี 3.1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

สรุปวิธีการสร้างค าของค าสแลงในภาพรวมได้วา่ ค าสแลงไทยท่ีสร้างจากการเปล่ียนแปลง
ค าท่ีมีอยู่มีจ าจวน54.40% ค าสแลงไทยจากการสร้างค าใหม่มีจ าจวน 25.60% ค าสแลงไทยจาก
การยืมค ามีจ านวน 14% และค าสแลงไทยสร้างด้วยวิธีอ่ืนมีจ านวน 6% ซึ่งรวมถึงวิธีการเลียนแบบ
และสร้างเป็นค าพงัเพย ค าสแลงจีนท่ีสร้างจากการเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยู่มีจ าจวน 51.21% ค า
สแลงไทยจากการสร้างค าใหม่มีจ าจวน 31.88% ค าสแลงไทยจากการยืมค ามีจ านวน 11.11% 
และค าสแลงไทยสร้างด้วยวิธีอ่ืน ๆ มีจ าจวน 5.80% ซึง่เป็นวิธีการเลียนแบบ 

จากแผนภมูิข้างต้นได้พบวา่  ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนสร้างด้วยวิธีการเปล่ียนแปลงค า
ท่ีมีอยู่เป็นหลัก ยังได้ประสมค าสแลงใหม่ขึน้มาเร่ือย ๆ แต่ค าสแลงจีนท่ีสร้างขึน้มาใหม่นัน้มี
จ านวนมากกวา่ค าสแลงไทย 

นอกจากนี ้ยงัได้พบอีกว่า วิธีการสร้างค าสแลงไทยในด้านการเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยู่นัน้
หลากหลายกวา่ค าสแลงจีน ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนมีวิธีการสร้างท่ีร่วมกนั 9 วิธี ได้แก่ 
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1. การขยายความหมายของค า หมายถึง ค าท่ีใช้ความหมายใหม่หรือใช้ความหมาย
โดยเฉพาะ ตวัอยา่งค าสแลงไทย เชน่ สลวก หน้าเงือก อบกบ เวร จอแบน ติ่ง ปลวก ลีลามาก งาม
ไส้ เป็นต้น ส่วนค าสแลง เช่น 恐龙、蚁族、接招、大叔、鸡肋、黑马、白骨精、金龟
婿、穿越、洗眼睛、接吻、黑木耳、打酱油เป็นต้น 

2. การพ้องเสียง หมายถึง ค าท่ีออกเสียงคล้ายคลึงกนั ตวัเขียนกบัความหมายตา่งกนั ค า
เหล่านีม้กัเป็นค าสแลงท่ีใช้ในอินเทอร์เน็ต ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่นชิบหาย จุงเบย  ถั่วต้ม แหล่ม 
แว้ว เฮียก เวล ่า ฮิโซ กิจกาม ไป 4 (ฉ่ี) เค้า (เขา) ชัน้  (ฉัน) 55 (เสียงหวัเราะ ห้าๆ) ง่าว เบ้อเร่ิม เป็นต้น ส่วน
ค าสแลงจีน เช่น 毒男、粉丝、(อ.) 呕像、怪黎黍、草泥马、尼玛、神马、杯具、狗血
(อ.)、X猪脚เป็นต้น 

3. การย่อค า หมายถึง  การย่อค าเดิมท่ีมีอยู่เป็นตวัเลขหรือ เป็นรูปต่างๆ โดยไม่เปล่ียน
ความหมายของค าเดิม ตวัอย่างค าสแลงไทยเช่น  ดีไอวาย(อ.) โบโบ้(ฝ.) G.B.(อ.) กทค. เป็นต้น 

สว่นค าสแลงจีน เชน่ PK、SB、悲催、BT、MM、TMD、NC、愤青、潮、正เป็นต้น 
4. การสร้างค าเป็นตวัเลข ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น ห้าๆ (555) ส่วนค าสแลงจีน เช่น 520 

(หวอ่อ้ายหน่ี) 886 (บายๆ  แล้ว) 
5. การยืมภาษาต่างประเทศ หมายถึง การน ารูปค า การออกเสียง หรือความหมายของ

ภาษาอ่ืน ๆ มาเป็นค าสแลง ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น แกตสบี ้อิน อินเลิฟ้ อินดี ้ อฟัเฟรด บิ๊กบึม้ 
ไฮโซ บมู เซอร์ไพรส์ ชิลล์ ๆ อีเว้นต์ เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น Low, High, Pass, Out, Pose, 
Mr. Right, Isad, 绯闻女孩、欧   宅男（女）、(ญ.) 中二病、(ญ.) 食草化、(ญ.) 婚活
、(ญ.) เป็นต้น 

6. การยืมภาษาถ่ิน หมายถึง การยืมค าศพัท์ท่ีใช้กนัในหมู่ผู้คนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ 
ตา่งๆ กนั ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น ขีจุ้๊ เบเบ๊ (เหนือ) ส่ี (อีสาน) อย่างแรง (ถ่ินใต้)  และค าสแลงจีน 
เช่น 给力、（เหนือ）有木有、（ยนูนาน）无厘头、(กวางตุ้ง) 机车女孩、 (ถ่ินไต้หวนั) 黄
牛票、(เซ่ียงไฮ้)（不）折腾、(แมนจ)ู 2B (อีสาน)  把妹 (ไต้หวนั) เป็นต้น 

7. การประสมค าใหม่ หมายถึง การประสมค าเก่ากบัค าเก่า หรือส่วนประกอบของค าเก่า 
แต่ค าเก่าอาจเป็นค าไทยหรือทบัศพัท์ท่ีมีอยู่แล้วก็ได้ ตวัอย่างค าสแลงเช่น ชวัร์ป้าบ สวยเป๋อ เหง่ือ
แตก  เจาะแนะ ฟาดแข้ง ก๊ิบเก๋ เก๋ไก๋ ออนป้า ตายห่า จิตตก น า้พระเอก เสือผู้หญิง จดัหนกั ซ่ือบือ้ 
กอดเสาเข่าทรุด มือสอง ซีเครียด ตีขอร์ดยอดสาว และค าสแลงจีนเช่น见光死、房奴、Hold（

不）住、蛋定、卖萌、天然呆、傲娇 เป็นต้น 
8. การเกิดค าใหม่ หมายถึง ค าท่ีสะกดขึน้มาใหม่และมีความหมายด้วย ตวัอย่างค าสแลง

ไทย เช่น เช่น เนีย้บ จิ๊บจ๊อย สยุ ห่วย ซะงัน้ อะจ๊ีอะจ๊ะ เจ๋ง สก๊อย (ก๊อย) ลัน้ลา เซีย้ว เกร์ป โจ๊ะๆ 
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งีด  โจ๋ ว่ืนวือ วิน วีน ตุ๊มตอ่ม โก๊ะๆ  ส่วนค าสแลงจีน เช่น Cfan, Diaods, Geilivable, Eggstable 
เป็นต้น 

 9. การเลียนแบบ หมายถึง เลียนแบบเสียงธรรมชาติและค าเดิมท่ีมีอยู่โดยใช้ค าน าหน้า
หรือค าประกอบหลังเป็นส่วนประกอบ สร้างค าสแลงท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงในด้านรูปค าขึน้มา 
ตวัอย่างค าสแลง เช่น คอXX บ้าXX ใจร่มๆ ขัน้เซียน วิฮีว้ ฉึกๆ เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น XX

男、XX女、XX同学、亲，XX哦！X二代、XX控、XX族、XX门、XX体、慢X、XX
了、男X号、XX奴เป็นต้น 

วิธีการสร้างค าสแลงไทยยงัมีอีก 5 วิธีท่ีแตกตา่งกบัค าสแลงจีนได้แก่  
1. การซ า้ค า หมายถึง การสร้างค ามลูเดิม 2 ครัง้ ให้เกิดความหมายใหม่ ๆ ขึน้มาเป็นค า

สแลง เชน่ กากๆ บ้านๆ หมาๆ กล้วยๆ เดก็ๆ ชดัๆ เป๋ๆ เดด็ๆ แหงมๆ จิ๊บๆ งัน้ๆ หมู่ๆ  เป็นต้น   
  

2. การผวนค า หมายถึง การผวนค าเดิมท่ีมีอยู่เป็นค าสแลงโดยสลบัสระและ ตวัสะกดของ
พยางค์หน้าและพยางค์สดุท้าย ท าให้เกิดค าใหม่ท่ีอาจไม่มีความหมาย แต่การออกเสียงจะคล้อง
จองกบัรูปเดมิ เชน่ ซุย ป๊ิงวิง้ หมาแพนดี ้หวา่เว้ เป็นต้น 

3. การตดัค า หมายถึง การตดัส่วนใดส่วนหนึ่งของค าเดิมออกไปเป็นค าสแลง แม้ว่าอาจ
เป็นค าผิดแตย่งัมีความหมายเดิม เช่น หนกุหนาน แจ่ม ฟ่ัน ง่ีเง่า นอยด์ ๆ(อ.) จอก ๆ ซิ่ง (อ.) แปบ 
จ๊ีด วีตๆ (อ.) โอ(อ.) ฟิน(ฝ.) จิน้(อ.) เวอร์(อ.) สเป๊ค (อ.) งงิุ เดิน้(อ.) แฮป (อ.) มหา’ลยั เป็นต้น 

4. การเติมสร้อย หมายถึง เติมพยัญชนะหรือหน่วยเสียงอยู่ ข้างหลังของค าเดิม 
ความหมายจากเปล่ียนจากเดิมหรือไม่เปล่ียนจากเดิมก็เป็นไปได้ เช่น หน้าโง่ว์ มนัส์ ยากส์ ซ่าส์ ขออภัย
มณีศรีสวุรรณ เป็นต้น 

5. การสร้างเป็นค าพังเพย หมายถึง การสร้างเป็นถ้อยค าท่ีแสดงความจริง ไม่ได้สอน
โดยตรง เชน่ เอาเชือกมา (จงูควาย)-โง่จริงๆ ละครหลงัข่าว-ใครๆ ก็รู้ ถ้วยถงักะละมงัหม้อ-ไร้สาระ
ไปวนัๆ 7-11ดบัไฟ-เป็นไปไมไ่ด้ เป็นต้น 

แตว่ิธีการสร้างค าสแลงจีนมีวิธีเดน่ 1 วิธีคือ การสร้างค าจีนเป็นภาษาองักฤษ ตวัอย่างค า
สแลงจีน เชน่ Cfan Diaods Geilivable Eggstable เป็นต้น 

3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนเป็นภาษาท่ีแตกตา่งกนั แตก็่มีลกัษณะการใช้ท่ีคล้ายคลึงกนั

และแตกตา่งกนั ผู้วิจยัจงึน าแนวคิดของของ Gudykunst และ Ting Toomey (2431: 99-115) เป็น
หลกัเกณฑ์การเปรียบเทียบและเทียบตามแผนภมูิดงัตอ่ไปนี ้
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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แผนภมูิท่ี 3.2 ผลการเปรียบเทียบลกัษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

ค าอธิบาย: ค าสแลงไทยท่ีใช้ส่ืออารมณ์ 66.13% ประกอบด้วยค าส่ืออารมณ์เชิงบวก 
24.70% และค าส่ืออารมณ์เชิงลบ 41.43% และการใช้เพ่ือการส่ือสาร 33.87% ค าสแลงท่ีใช้ส่ือ
ความหมายโดยนยั 70.97 % และค าท่ีใช้ส่ือความหมายโดยตรง 29.03% ส่วนค าสแลงจีนท่ีใช้ส่ือ
อารมณ์ 61.35% ประกอบด้วยค าส่ืออารมณ์เชิงบวก 22.22% และอารมณ์เชิงลบ 39.12% และค า
สแลงจีนท่ีใช้เพ่ือการส่ือสาร 38.65% ค าสแลงจีนท่ีใช้ส่ือความหมายโดยนยั 72.46% และค าสแลง
จีนท่ีใช้ส่ือความหมายโดยตรง 27.54%  

ผลการเปรียบเทียบลักษณะการใช้ค าสแลงในภาพรวม พบว่า ค าสแลงในทัง้สองภาษา
ตา่งเน้นการส่ือความหมายโดยนยัและส่ืออารมณ์เป็นหลกั และในการส่ืออารมณ์นัน้เน้นไปท่ีการ
ส่ืออารมณ์เชิงลบ ลกัษณะการใช้ท่ีตา่งกนัคือ อตัราการใช้ค าสแลงจีนส่ือความหมายโดยตรงนัน้จะ
มากกว่าค าสแลงไทย นอกจากนัน้ ยงัได้พบลกัษณะการใช้ค าสแลงในแง่โวหารภาพพจน์ท่ีร่วมกัน 7 
ลกัษณะ ได้แก่  

 1. การใช้อุปมาโวหาร หมายถึง การใช้ค าสแลงเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง   
เป็นอีกสิ่งของหนึง่ท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงการโดยใช้ความหมายแฝงในการส่ือความหมาย ตวัอย่าง 
ค าสแลงไทย เช่น จอแบน ติ่ง ปลวก หวัขีเ้ล่ือย ห่าน ชะชี เพชร ชาวเกาะ แรด ฟองสบู ่หมาแพนดี ้
เป็นต้น และค าสแลงจีน เช่น花瓶、油水、软柿子、门槛、瓶颈、咸鱼、狗仔队、鸵鸟 

เป็นต้น 

หมายเหตุ: 
 A=ค าสแลงท่ีใชส่ื้ออารมณ์ B=ค าสแลงท่ีใชเ้พ่ือการส่ือสาร 
C= ค  าสแลงท่ีส่ือความหมายโดยนยั D= ค  าสแลงท่ีส่ือความหมายโดยตรง 
    



ปีที่ 8 ฉบับ ที ่15 มกราคม – มิถุนายน 2556         วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ 60 

 

 60 

2. การใช้อติพจน์ หมายถึง การเปรียบเทียบโดยการกล่าวข้อความท่ีเกินจริง มัก
เปรียบเทียบในเร่ืองปริมาณว่ามีมากเหลือเกิน มีเจตนาเน้นข้อความท่ีกล่าวนัน้ให้มีน า้หนกัยิ่งขึน้ 
ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น ขัน้เทพ ขัน้เซียน สเมลเวลคมั ช้างกูอยู่ไหน ออนป้า เหง่ือแตก กวนตีน 
กอดเสาเข่าทรุด ไฟแรง เนือ้หอม ยาวไป ร้อยแปด เมพขิง ๆ ส่วนค าสแลงจีน เช่น  恐龙、填坑团、

酷毙了、拼爹、蒸发、浮云、杀到、 猎头、骨灰级、菜鸟、枪毙、杀伤力เป็นต้น 
3. การใช้นามนยั หมายถึง การใช้ค าสแลงท่ีบง่ลกัษณะหรือคณุสมบตัิของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา

แสดงความหมายแทนสิ่งนัน้ทัง้หมด ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น เก้าอี ้กึ๋น น า้พระเอก ไฟแดง เลือดใหม ่
เป็นต้น สว่นค าสแลงจีน เชน่萝莉、正太、黑木耳、光棍、交椅、小强 เป็นต้น 

4. การใช้สญัลกัษณ์ หมายถึง การใช้รูปภาพ ตวัเลขต่าง ๆในการส่ือสารการแสดงอารมณ์ 
เพ่ือสะดวกสบายในการพิมพ์ ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น 555 ไป 4 เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น 886 
520 เป็นต้น 

5. การใช้บคุลวตั การสมมตุิสิ่งต่าง ๆ ให้มีกิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนษุย์ในการส่ือ
ความหมาย เพิ่มความหนกัแน่นของภาษา ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น หวัโกร๋น ชะโงกทวัร์ จืดเป็น
ต้น สว่นค าสแลงจีน เชน่蛋疼、猴急、露脸、杀时间、房奴เป็นต้น  

6. การใช้ค าผิด หมายถึง การใช้ค าสะกดขึน้มาตามการออกเสียงของค าเก่าหรือค าท่ี
สะกดค าไม่สมบูรณ์หรือมีความหมายผิดจากค าเดิมในการส่ือสาร เช่น สนุกสนาน -หนุกหนาน,  
แป๊บ-แปบ, แล้ว-แว้ว ,แจ่ม-แหล่ม, ถกูต้อง-ถัว่ต้ม, ไม่ใส่ใจ-ไม่ใส่จิว เป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น杯具
（悲剧）、酱紫（这样子）、呕像（偶像）、尼玛（你妈）、神马（什么）เป็นต้น 

7. การใช้ความหมายเฉพาะ การใช้ค าสแลงในความหมายใดความหมายหนึ่งตาม
กาลเทศะและบริบทโดยไม่อาศยัโวหารตา่ง ๆ ตวัอย่างค าสแลงไทย เช่น ขยาย สาวก จีบี ดีไอวาย 
แกตสบี ้อิน เวรเป็นต้น ส่วนค าสแลงจีน เช่น接招、大叔、鸡肋、黑马、白骨精、来电、潮
、穿越เป็นต้น  

แตย่งัมีลกัษณะการใช้ท่ีแตกตา่งกนัคือ ยงัมีค าสแลงไทยใช้เป็นค าซ า้ (เช่น หม ูๆ,ชิลล์ ๆ ) 
ค าผวน (เช่น ซุยขีข้ิง) และค าพังเพย (เช่น 7-11ดบัไฟ - เป็นไป ไม่ได้) และยังมีค าสแลงจีนลด
ความหยาบคายโดยใช้ค าย่อและค าพ้องเสียง เช่น TMD（他妈的）、SJB (神经病)、尼玛（

你妈）、 狗血（够shit）เป็นต้น 
4. ผลการศึกษาในปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าสแลง 
ก่อนจะศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้พบ 

เง่ือนไขท่ีเป็นค าสแลง 2 เง่ือนไข และขัน้ตอน 3 ขัน้ตอน 2 เง่ือนไข ได้แก่ 1. ต้องเป็นค าท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงจากค าเดิมท่ีมีอยู่หรือเป็นค าท่ีสร้างขึน้มาใหม่ 2. ค าท่ีมีความเปล่ียนแปลงนัน้ต้อง
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ได้รับความนิยมในชว่งเวลาหนึ่ง  3 ขัน้ตอนได้แก่ 1. เป็นค าเดิมท่ีมีอยู่  2. การเปล่ียนแปลงเป็นค า
แปลกใหม ่3. ได้เป็นค าสแลงในสดุท้าย ผู้วิจยัจดัท าเป็นภาพภมูิดงันี ้

 
 
 

 
                  การเปล่ียนแปลง                     ล้าสมยัไป เหลืออยูส่ว่นหนึง่  

(ปัจจยัจากสงัคมและตวัภาษา)                   ตายไปสว่นหนึง่ 
     เผยแพร่ให้ได้รับความนิยม  
   (ปัจจยัจากส่ือตา่ง ๆ ,ผู้ใช้ภาษา) 
 
จากภาพข้างต้นเห็นได้ว่า ภาษาใดภาษาหนึ่งจะมีการเปล่ียนแปลงนัน้ย่อมได้รับอิทธิพล

จากสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมและรูปแบบของค าท่ีสร้างขึน้มาใหม่นัน้ขึน้อยู่กบัตวัภาษาเอง ค าท่ี
เปล่ียนแปลงจากเดิมและสร้างขึน้มาใหม่นัน้จะถกูผู้ ใช้น าไปใช้ในวงการตา่ง ๆ ตามความต้องการ
และเผยแพร่ผา่นส่ือตา่ง ๆ ไปสูส่งัคม ฉะนัน้ ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลงนัน้ได้แบง่เป็น 4 ปัจจยัหลกั
และตัง้เป็นหลกัเกณฑ์การเปรียบเทียบปัจจยัด้วย ได้แก่ 

๑. ปัจจยัจากภายในสงัคมและสงัคมภายนอก 
๒. ปัจจยัจากตวัภาษาเอง 
๓. ปัจจยัจากผู้ใช้ภาษา 
๔. ปัจจยัจากส่ือเผยแพร่ตา่ง ๆ 
การเปรียบเทียบปัจจยัท าให้เกิดค าสแลงในสองภาษานัน้พบว่า ปัจจยัท่ีท าให้เกิดค าสแลง

ในภาษาไทยและภาษาจีนนัน้ มีทัง้ปัจจยัร่วมกนัและปัจจยัแตกตา่งกนั ได้แก่  
  1. ปัจจยัท่ีร่วมกนัในด้านผู้ใช้ภาษา ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีรับรู้ไวตอ่สิ่งแปลกใหม่แตค่วามคิดยงั
ไม่สมบรูณ์ รอบคอบ และได้รับอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์เป็นอย่างมาก ยงัได้รับอิทธิพลจาก
ส่ือต่าง ๆในด้านเทคโนโลยี เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลงยอดฮิต วรรณกรรม 
โฆษณา อินเทอร์เน็ตและส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และยงัมีปัจจยัท่ีมาจากเหตกุารณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคม 
 2. ปัจจยัท่ีแตกต่างกนันัน้คือ วยัรุ่นไทยและวยัรุ่นจีนตา่งเติบโตขึน้ในสงัคมท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างกัน ได้รับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ท าให้ค าสแลงไทยท่ีสร้างขึน้มานัน้เน้นไปท่ีความ
สนกุสนาน และค าสแลงจีนท่ีสร้างขึน้มานัน้เน้นไปท่ีประชดประชนัเสียดสีสภาพสงัคม อนึ่ง ค าใน

ค ำเดิมทีม่ีอยู่ 

ค ำแปลกใหม่ ค ำสแลง 
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ภาษาไทยนัน้ประกอบด้วยพยญัชนะ สระและวรรณยุกต์ เป็นค าท่ีรวมการออกเสียงและรูปค าใน
ตัว สามารถสร้างเป็นค าสแลงแท้ได้ เช่น นุย, เฝ่ย, มันส์ ฟิน เป็นต้น แต่ค าในภาษาจีนนัน้
ประกอบด้วย รูปอกัษรจีน และพินอิน (การออกเสียงของอกัษรจีน) 2 ส่วน เน่ืองจากอกัษรจีนเป็น
อกัษรภาพและอกัษรจีนท่ีใช้ในปัจจุบนันัน้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองมาหลายพนัปี ดงันัน้ จึง
เป็นการยากท่ีจะไปสร้างรูปอกัษรใหมข่ึน้มาในระยะเวลาสัน้ๆ อนึง่ ภาษาจีนมีลกัษณะเดน่คือ หนึ่ง
ค าเป็นหนึ่งพยางค์ แม้ว่าแต่ละอกัษรจีนก็มีส่วนประกอบแต่ไม่สามารถน าส่วนประกอบของค า
เหล่านีม้าประกอบเป็นรูปอักษรใหม่ได้ในการพิมพ์ แต่พินอินประกอบด้วยพยัญชนะ สระและ
วรรณยกุต์นัน้ท าให้ค าสแลงจีนได้กลายเป็นอีกหลายรูปแบบโดยย่อพินอินเป็นพยญัชนะและสร้าง
ค าสแลงจีนเป็นค าองักฤษแบบจีน (Chinesenglish)  เช่น SJB BT ungeilivable adiaos ฉะนัน้ 
ตวัภาษาเป็นปัจจัยแตกต่างท่ีท าให้เกิดค าสแลงเป็นหลาย ๆ รูปแบบในแต่ละภาษา อนึ่ง ปัจจัย
จากความเช่ือและวฒันธรรม เช่น คนไทยมีความเช่ือในเร่ืองกรรมและผีสางเทวดานัน้ ท าให้ค า
สแลงไทยมีความแตกตา่งกบัค าสแลงจีน  

 
บทสรุป 
 การศกึษาค าสแลงเชิงเปรียบเทียบนัน้เป็นวิธีการส าคญัในการแสวงหาลกัษณะเด่นต่างๆ 
ของค าสแลงในสองภาษาหรือมากกวา่ 2 ภาษา เน่ืองจากอกัษรไทยเป็นระบบอกัษรวิธีท าให้วิธีการ
สร้าง ลกัษณะการใช้ของค าสแลงไทยหลากหลายกว่าค าสแลงจีน และคนไทยมีความเช่ือในเร่ือง
กรรมและเทวดาผีสางจึงอิทธิพลตอ่ค าสแลงไทย อนึ่ง ความกดดนัอีนหนกัหน่วงจากสงัคมจีน ท า
ให้วยัรุ่นจีนเครียดหงุดหงิดนัน้ก็ย่อมมีผลกระทบตอ่การใช้ภาษาของวยัรุ่นจีน  ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีท า
ให้มีค าสแลงท่ีส่ืออารมณ์เชิงลบนัน้มากกว่าค าสแลงไทย แม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ท าให้โลก
กลายเป็น “หมู่บ้านโลก” และได้ติดต่อส่ือสาร เรียนรู้กันอย่างรวดเร็ว สะดวก โดยผ่านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศก็ตาม แตค่วามแตกตา่งในด้านวฒันธรรมและตวัภาษานัน้ยงัเป็นปัจจยัหลกั
ท่ีท าให้ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนมีความแตกตา่งกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

แม้ว่า มีการวิจัยท่ีเก่ียวกับค าสแลงไทยในด้านความหมาย การสร้างค า การประยุกต์ 
ลกัษณะของค า หรือ ค าสแลงจีนในด้านวัฒนธรรม วิธีการสร้าง การใช้ ความหมาย อิทธิพลต่อ
สงัคม แต่การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้พบว่า ค าสแลงท่ีเกิดจากอินเทอร์เน็ตและการ์ตูนญ่ีปุ่ นนัน้เป็น
จ านวนมาก แตค่ าท่ีถกูน ามาใช้เป็นค าสแลงในแตล่ะภาษามีลกัษณะแตกตา่งกนั อนึ่ง แม้ว่ามีการ
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วิจัยท่ีเก่ียวกับค าสแลงในทัง้สองภาษาบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีการศึกษาค าสแลงเชิงเฉพาะ
อาชีพ ฉะนัน้ ผู้วิจยัจงึขอเสนอในแง่มองดงันี ้ เพ่ือเป็นประเดน็ใหมท่ี่ควรคา่ศกึษาตอ่ไป 

๑. การศกึษาค าสแลงไทยท่ีปรากฏในอินเทอร์เน็ต  
๒. การศกึษาเปรียบเทียบค าสแลงในสองภาษา ท่ีมาจากการ์ตนูญ่ีปุ่ น 

๓. การศกึษาค าสแลงเชิงเฉพาะอาชีพ 
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