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บทคัดย่อ 
 

 บทความวิจยั น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้าง ลกัษณะการใชค้  า
สแลงและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน โดยไดเ้กบ็ค าสแลงไทย 247 ค าจาก
นิตยสารไทย a day และค าสแลงจีน 208 ค าจากนิตยสารจีน “Youth Literary Digest- Kuaidian” ใน
เดือนมิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2555 ผลการวิจยัพบวา่  1. ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนมี 6 
ชนิด ไดแ้ก่ ค  าค  านาม ค ากริยา ค  าวิเศษ ณ์ ค าสรรพนาม ค าอุทาน และวลี   หรืออนุ ประโยค ค า
สแลงไทยส่วนมากเป็นค ากริยาและค าวิเศษณ์ ส่วนค าสแลงจีนส่วนมากเป็นค านามและค าวิเศษณ์  
2.วิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนต่างกเ็นน้เปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยู ่และมีวิธีการสร้างท่ี
คลา้ยคลึงกนั 9 วิธี ไดแ้ก่ การขยายความหมายจากเดิม การยอ่ค า การสร้างเป็นตวัเลข การพอ้งเสียง 
การเกิดใหม่ การประสมค าใหม่ การยมืภาษาต่างประเทศ การยมืภาษาถ่ิน การเลียนแบบ ส่วนวิธีการ
สร้างค าท่ีแตกต่างกนัคือ วิธีการสร้างค าสแลงไทยจะหลากหลายกวา่ ซ่ึงยงัมีอีก 5 วิธีในการสร้างค า
สแลงไทย ไดแ้ก่ การซ ้าค  า การตดัค า การเติมสร้อย การผวนค า การสร้างค าพงัเพย และอีก  1 วิธีใน
การสร้างค าสแลงจีน คือ การสร้างค าเป็นภาษาองักฤษ 3. ลกัษณะการใชค้  าสแลงในภาษาไทยและ
ภาษาจีน ได้พบวา่ ค  าสแลงในสองภาษานั้ นส่วนมากใชส่ื้อความหมายโดยนยัและใชส่ื้ออารมณ์ 
โดยเฉพาะใชส่ื้ออารมณ์เชิงนิเสธเป็นหลกั แต่กมี็บางส่วนท่ีส่ือความหมายโดยตรงแล ะใชเ้พื่อการ
ส่ือสาร นอกจากนั้น ค  าสแลงไทยและค าสแลงจีนยงัมีการใชอุ้ปมาโวหาร อติพจน์ นามนยั บุคคลวตั 
นยัเฉพาะ 4. ปัจจยัร่วมกนัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงไดแ้ก่ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ความตอ้งการของ
ผูใ้ชภ้าษา ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน์  และการเผยแพร่ของขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะการ
เผยแพร่ท่ีผา่นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่วนปัจจยัท่ีแตกต่างกั น คือ ปัจจยัจากตวัภาษา ปัจจยัจาก
สภาพสังคมและการศึกษา ปัจจยัจากวฒันธรรมและความเช่ือของผูใ้ชภ้าษา 
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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       
 
 
บทน า 
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ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีผลกัดนัใหส้งัคมเจริญกา้วหนา้ และเป็นเคร่ืองส่ือสารท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน
เพื่อแสดงความรู้สึก อารมณ์และส่ือความคิดใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ และสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมของ
กลุ่มคนในสงัคม แต่ละสงัคมกมี็ภาษาและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละ
กลุ่มคนในสงัคมและมีความส าคญัต่อผูใ้ชภ้าษากลุ่มนั้น ๆ เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน เป็นตน้  
(จินตนา พทุธเมตะ. 2546 : 2) และสุชาดา เทวะผลิน (2531 : 1) ไดก้ล่าววา่ การท่ีภาษาของสงัคมมี
ความแตกต่างกนัออกไปนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ เช่น วยั ภูมิหลงัทางสงัคม อาชีพ หรือ
ความสนใจ เป็นตน้ ไดส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท ์(2533 : 14-15) กล่าวคือ 
ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ค้นท่ีอยูใ่นสงัคมเดียวกนัใชภ้าษาแตกต่างกนัไปมีหลายประการ อาทิ อาย ุเพศ 
อาชีพ ถ่ินฐาน ดงันั้น ไม่วา่จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีนกย็อ่มมีการใชภ้าษาแตกต่างกนัตามวยั เช่น 
ภาษาวยัรุ่น ซ่ึงเป็นค าสแลงใชใ้นเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น และวยัรุ่นยคุน้ีไดติ้ดต่อส่ือสารผา่นอินเทอร์เน็ต
และส่ือทางเทคโนโลยสีารสนเทศมากข้ึน ท าใหถ้อ้ยค าหรือภาษาของผูค้นกลุ่มน้ี          มีความโดด
เด่นในสงัคมและมีลกัษณะเชิงสแลง  

แมว้า่ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2546  : 1140) ไดอ้ธิบายความหมายของค า
สแลงไวว้า่ ถอ้ยค าหรือส านวนท่ีใชเ้ขา้ใจกนัเฉพาะกลุ่มหรือชัว่ระยะเวลาหน่ึง ไม่ใช่ภาษาท่ียอมรับ
กนัวา่ ถูกตอ้ง และพจนานุกรมออกซ์ฟอร์ด  เวอร์ดเพาเวอร์  (2551 : 744) อธิบายวา่ ถอ้ยค าหรือ
ส านวนท่ีใชแ้พร่หลายภาษาพดู โดยเฉพาะระหวา่งคนในกลุ่มกนัและมกัจะอยูใ่นความนิยมเป็นช่วง
สั้น ๆ บางค าไม่เป็นค าสุภาพ แต่ค าสแลงเป็นค าท่ีเป็น “พลงัแห่งความสวยงาม” ในการส่ือสาร
ส าหรับกลุ่มคนนั้น และดว้ยสาเหตุวา่ ภาษามีไวเ้พื่อการส่ือสาร ถา้ภาษานั้นสามารถส่ือสารกนั
ไดผ้ลสมความมุ่งหมาย กต็อ้งนบัวา่ใชภ้าษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจุบนั ลกัษณะของค าสแลง
กระชบัชดัเจนมากข้ึน และไม่วา่จะเป็นค าสแลงไทยหรือค าสแลงจีนกป็รากฏในส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ 
มากข้ึน เช่น  

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

 D.I.Y. (ดีไอวาย) ยอ่มาจากค าองักฤษ do it yourself  มีความหมายวา่ ท าดว้ยตวัเอง ไม่พึ่งพา
คนอ่ืน ยงัไม่ไดพ้บในพจนานุกรมค าใหม่ล่าสุด นอกจากนั้น ยงัมีอีกหลายค าท่ียงัไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมค าใหม่ เช่น อินด้ี หลัน่ลา้ แมส ๆ ตายห่า เต๊ียม ทอลก์โชว ์ เบอร์ด้ี บว๊ย เป็นตน้    

2. เรากวนตีนมาก เอาใจวยัรุ่น ใส่มุขกนัเลย 
      ( a day. ฉบบั 141 : 149) 

 กวนตีน หมายถึงชวนใหห้มัน่ไสจ้นอยากท าร้าย  เป็นค าไม่สุภาพ (พจน.ค าใหม่. 2550 : 7) 
ค าสแลงปรากฏในพจนานุกรมค าใหม่กมี็จ านวนไม่นอ้ย เช่น กรูู เน้ียบ แชร์ หวัข้ีเล่ือย สตัว์
ประหลาด เป๋ ๆ เปร้ียว จมัโบ ้ขั้นเทพ โคตร ไฟแรง แหว้ เจ๋ง กางร่ม นุย เป็นตน้ 
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   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. 2555/05 : 121) 

 吐槽 ค  าน้ีมาจากไตห้วนั หมายถึง แสดงความคิดเห็น เสนอขอ้สงสยั ใหค้  าเสนอหรือ
วิจารณ์ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม เป็นค าใหม่ท่ียงัไม่ปรากฏในพจนานุกรมค าจีนใหม่ ค  า
ประเภทน้ีจ านวนไม่นอ้ย 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 เป็นตน้     
2. 近年来，网上的雷语是越来越雷人了。 
                                             (Youth Literary Digest –Kuaidian. 2555/03 : 10) 
雷语  หมายถึง ถอ้ยค าท่ีน่าสะเทือนใจ หรือการใชถ้อ้ยค าแปลกๆ 

 (พจน.ค าจีนใหม่. 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 เป็นตน้ 
บทความวิจยัน้ีเกบ็ขอ้มูลจากส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีคุณภาพท่ีดีและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดใน

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

อยา่งไรกต็าม แมว้า่จะมีการวิจยัท่ีเก่ียวกบัค าสแลงไทยและจีนบา้งแลว้กต็าม แต่การวิจยั          
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าสแลงไทยส่วนมากเก่ียวกบัการศึกษาประเภทและการสร้างค าของค าสแลงท่ี
ปรากฏในหนงัสือพิมพ์ รายวนั (สุชาดา เทวะผลิน.2531)และลกัษณะการใชแ้ละความหมายของค า
สแลงในนิตยสารวยัรุ่น(สธนสรณ์ ยติุบรรพ.์2553) และศึกษาค าสแลงในดา้นวิธีการสร้าง ท่ีมาและ
ดา้นส่ือความรู้สึก (มนญัญา สุดสวาท.2550) ยงัมีอรอุษา ถีวนัดี (2551) และงานวิจยัดา้นค าสแลงจีน
นั้นกมี็ จางเสวียเหมย  (张雪梅 2548) และเฉินฟาชิง ( 陈发青 2539) ศึกษาส าสแลงในดา้นการ
สร้างค าและความหมายมาแลว้  กล่าวคือ นกัวิจยัไทยและนกัวิจยัจีนต่างกท็  างานวิจยัท่ีเก่ียวกบัค า
สแลงในดา้นความหมายและการสร้างค ามาแลว้ ฉะนั้น เห็นไดว้า่ ค  าสแลงเป็นประเดน็ท่ีน่าสนใจ
และยงัไม่มีนกัวิจยัท่านใดศึกษาค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนในแง่เชิงเปรียบเทียบ 

 จากเหตุผลขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในดา้นวิธีการ
สร้างค าสแลงและลกัษณะการใชค้  าสแลงและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงในปัจจุบนั  เพื่อช่วยใหช้าว
ไทยและชาวจีนไดเ้ขา้ใจภาษาและวฒันธรรมของกนัและกนั ทั้งอีกช่วยใหม้นุษยเ์ห็นถึงภาพสะทอ้น
สังคมในปัจจุบนัโดยการศึกษาถอ้ยค าท่ีใชส่ื้อสารในยดุสมยัปัจจุบนั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
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 เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ ์ศึกษา
เปรียบเทียบวิธีการสร้างค า ลกัษณะการใชข้องค าสแลง และปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงในภาษาไทย
และภาษาจีน  
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 การวิจยัคร้ังคร้ังน้ี ผูว้ิจยัคดัเลือกขอ้มูลแบบเจาะจงโดยรวบรวมเฉพาะขอ้มูลท่ีมีคุณสมบติั
ดงัต่อไปน้ี 

1. แหล่งข้อมูล 
การวิจยัศึกษาค าสแลงจากนิตยสารฉบบัรายเดือน 2 รายช่ือ ซ่ึงงออกเผยแพร่ในช่วงเดือน

มิถุนายน 2554 – เดือนพฤษภาคม 2555 ทั้งหมด 24 ฉบบั นิตยสารไทยและนิตยสารจีนอยา่งละ 12 
ฉบบั ไดแ้ก่ 
  1.1 นิตยสารไทย “ a day” ผลิตโดย บริษทั เดย ์โพเอท็ส์ จ ากดั Day Poets Co. Ltd. 
บริษทัก่อตั้งข้ึนโดยบุคคล 3 คน ไดแ้ก่ วงศท์นง ชยัณรงคสิ์งห์  นิติพฒัน์ สุขสวย และ ภาสกร 
ประมูลวงศใ์นปี พ.ศ.2546 เป็นนิตยสารวยัรุ่นท่ีวงการนิตยสารไทยยกยอ่งเป็นดัง่ “ขวญัใจเดก็แนว” 
และ “a day” เป็นนิตยสารวยัรุ่นนิยมอ่านมากท่ีสุด (สธนสรณ์ ยติุบรรพ.์ 2552 : 48) นิตยสารฉบบัน้ี
ออกเป็นรายเดือน มีเน้ือหาประกอบดว้ยสาระวงการบนัเทิง และส่ือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
สมยัใหม่ การท่องเท่ียว พร้อมสอดแทรกความรู้ต่าง ๆ    
  1.2 นิตยสารจีน “ Youth Literary Digest- Kuaidian”（青年文摘-快点）ก่อตั้ง
ข้ึนในปีพ.ศ.2524 ควบคุมโดยสนันิบาตเยาวชนคอมมิวนิสตแ์ห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ
จดัท าโดยส านกัพิมพจ์งกัว๋ชิงเหนียน เป็นนิตยสารวยัรุ่นท่ีจดัจ าหน่ายมากท่ีสุดในประเทศจีน 
นิตยสารเป็นนิตยสารรายเดือนฉบบัออนไลน์ มีคอลมัน์เฉพาะภาษานิยม และมีเน้ือหาประกอบดว้ย
ข่าวสารสด ๆ และเทคโนโลยใีหม่ ๆ ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัคนสมยัใหม่ การท่องเท่ียว และส่ิงของ
ยอดนิยม เป็นตน้ 
 

2. การรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชห้ลกัเกณฑค์ดัเลือกค าสแลงตามต่อไปน้ี 

2.1. เป็นค าท่ีมีความแปลกใหม่จากค าปกติ ไม่วา่จะเป็นรูปค า ความหมายหรือการ
ออกเสียง หรือการเรียงค ากต็าม ส่วนหน่ึงจะเป็นค าใหค้วามหมายเชิงอารมณ์ท่ีช่วยบอกความมี
ชีวิตชีวา ตลกขบขนั หรือสร้างพจน์ใหม่ ท าใหมี้พลงัภาษามากข้ึน 

2.2. เป็นภาษาท่ีจดัอยูใ่นระดบัต ่ากวา่มาตรฐาน ดงันั้นจึงอาจจะเปล่ียนเป็นค าท่ีเป็น
ภาษามาตรฐานท่ีมีความหมายเหมือนหรือใกลเ้คียงไดโ้ดยใชว้ิธีทดสอบดว้ยการใชค้  าท่ีเป็น
มาตรฐานมาแทนท่ี ถา้แทนท่ีไดก้น็บัวา่ เป็นค าสแลง (สุชาดา เทวะผลิน. 2531 : 4) 



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 

 

2.3. เป็นค าท่ีไดรั้บความนิยมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึง แมว้า่จะเป็นค าท่ีสะกด
ผดิหรือสร้างผดิหลกัไวยากรณ์กต็ามกน็บัวา่ เป็นค าสแลง 

3. ข้อลงเบือ้งต้น 
3.1. การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสารและงานวิจยัจากขอ้มูลทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ ดงันั้น ผูว้ิจยัจะอา้งอิงขอ้มูลตามมาตรฐานของภาษานั้นๆ 
3.2 ารจดัท าตารางรวบรวมค าสแลงในงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดใชอ้กัษรยอ่ใน

งานวิจยัคร้ังน้ีเพื่อจดัระบบการน าเสนอผลการวิจยัใหเ้หมาะสมและครบถว้น ดงัต่อไปน้ี 
ก. = ค ากริยา จ. = ภาษาจีน อ. = ภาษาองักฤษ  
น. = ค  านาม ญ. = ภาษาญ่ีปุ่น ฝ. = ภาษาฝร่ังเศส  
ว. = ค าวิเศษณ์ (1. ค าท่ีขยายกริยา 2. ค าท่ีขยายค าวิเศษณ์ดว้ยกนั) 
พจน. = พจนานุกรม  
ส.= ค าสรรพนาม 

3.3 อกัษรไทยท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ียดึถือตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 เป็น
มาตรฐาน และอกัษรจีนยดึถือตาม “พจนานุกรมจีนปัจจุบนัฉบบัท่ี 6”（现代汉语词典第 6版）เป็น
มาตรฐาน 

 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาดา้นภาษาและวฒันธรรม ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีวิจยัเอกสาร
(Documentary Research) และด าเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าสแลงในส่ิงพิมพต่์าง ๆ
คดัเลือกส่ิงพิมพห์รือวรรณกรรมท่ีเหมาะสมเป็นกลุ่มตวัอยา่งมาท างานวิจยั 

2. รวบรวมค าสแลงไทยจากนิตยสารวยัรุ่นไทย  a day และเกบ็รวบรวมค าสแลงจีนจาก
นิตยสารวยัรุ่นจีน Youth Literary Digest-Kuaidian（青年文摘-快点）โดยจดัท าเป็นตารางและ
วิเคราะห์ค าสแลงเบ้ืองตน้ 

3. ศึกษาวิธีการสร้างค า ลกัษณะการใชข้องค าสแลงและปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงจากตาราง
ท่ีวิเคราะห์แหล่งขอ้มูล ตั้งหลกัเกณฑเ์ปรียบเทียบค าสแลงในดา้นต่าง ๆ และด าเนินการเปรียบเทียบ 

4. สรุปผล อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 
ผลการวจิัย 
 จาการวิจยัคร้ังน้ี ไดป้รากฏผล  4  ประการหลกัดงัน้ี 
 1. ผลของการรวบรวมข้อมูล  



ศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 

 

 จากการรวบรวมค าสแลงคร้ังน้ี พบวา่ ค  าสแลงไทยและค าสแลงจีนไดแ้บ่งออกเป็น 6 ชนิด 
ดงัน้ี 

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

ค านาม 52  21.05% 97  46.63% 
ค ากริยา 95  38.46% 38  18.27% 
ค าวิเศษณ์ 90  36.44% 60  28.85% 

ค าสรรพนาม 2  0.82% 1  0.48% 
ค าอุทาน 3  1.21% 4  1.92% 

วลี หรืออนุประโยค 5  2.02% 8  3.85% 
รวม 247 208 

 
ตารางท่ี 3.1 จ านวน สดัส่วนของชนิดของค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 

 
จากตารางขา้งตน้สรุปไดว้า่ ค  าสแลงในทั้งสองภาษาประกอบดว้ย ค านาม ค ากริยา ค  าวิเศษณ์ 

ค าสรรพนาม ค าอุทาน และวลีหรืออนุประโยค ค าสแลงไทยส่วนมากประกอบดว้ยค ากริยาและค า
วิเศษณ์ ส่วนค าสแลงจีนส่วนมากประกอบดว้ยค านามและค าวิเศษณ์  
 
 
 2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 

เน่ืองจากค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนต่างกมี็วิธีการสร้างท่ีไม่เหมือนกนัอยูแ่ลว้ ผูว้ิจยั
จึงน าทฤษฎีของสจ๊วร์ต เฟล๊กซ์เนอร์    (Stuart Flexner. 2518: 596-608) เป็นเกณฑก์ารเปรียบเทียบ
วิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน เพื่อใหค้วามแตกต่างของค าสแลงในสองภาษานั้น
กระชบัยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัไดเ้ปรียบเทียบดงัแผนภูมิต่อไปน้ี 
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หมายเหตุ: A = การเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยู ่B= การสร้างใหม่ 
             C = การยมื D = วธีิการอ่ืน ๆ 
 

แผนภูมิท่ี 3.1 ผลการเปรียบเทียบวิธีการสร้างค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
 

สรุปวิธีการสร้างค าของค าสแลงในภาพรวมไดว้า่ ค  าสแลงไทยท่ีสร้างจากการเปล่ียนแปลง
ค าท่ีมีอยูมี่จ  าจวน54.40 % ค าสแลงไทยจากการสร้างค าใหม่มีจ าจวน 25.60 % ค  าสแลงไทยจากการ
ยมืค ามีจ านวน 14 % และค าสแลงไทยสร้างดว้ยวิธีอ่ืนมีจ านวน 6 % ซ่ึงรวมถึงวิธีการเลียนแบบและ
สร้างเป็นค าพงัเพย ค าสแลงจีนท่ีสร้างจากการเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยูมี่จ  าจวน 51.21 % ค าสแลงไทย
จากการสร้างค าใหม่มีจ าจวน 31.88% ค  าสแลงไทยจากการยมืค ามีจ านวน 11.11% และค าสแลงไทย
สร้างดว้ยวิธีอ่ืน ๆ มีจ าจวน 5.80% ซ่ึงเป็นวิธีการเลียนแบบ 

จากแผนภูมิขา้งตน้ไดพ้บวา่  ค  าสแลงไทยและค าสแลงจีนสร้างดว้ยวิธีการเปล่ียนแปลงค า
ท่ีมีอยูเ่ป็นหลกั ยงัไดป้ระสมค าสแลงใหม่ข้ึนมาเร่ือย ๆ แต่ค าสแลงจีนท่ีสร้างข้ึนมาใหม่นั้นมี
จ านวนมากกวา่ค าสแลงไทย 

นอกจากน้ี  ยงัไดพ้บอีกวา่ วิธีการสร้างค าสแลงไทยในดา้นการเปล่ียนแปลงค าท่ีมีอยูน่ั้น
หลากหลายกวา่ค าสแลงจีน ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนมีวิธีการสร้างท่ีร่วมกนั 9 วิธี ไดแ้ก่ 

1. การขยายความหมายของค า หมายถึง ค  าท่ีใชค้วามหมายใหม่หรือใชค้วามหมาย
โดยเฉพาะ ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น สลวก หนา้เงือก อบกบ เวร จอแบน ต่ิง ปลวก ลีลามาก งามไส ้
เป็นตน้ 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 เป็นตน้ 
2. การพอ้งเสียง หมายถึง ค  าท่ีออกเสียง คลา้ยคลึง กนั ตวัเขียนกบัความหมาย ต่างกนั  ค า

เหล่าน้ีมกัเป็นค าสแลงท่ีใชใ้นอินเทอร์เน็ต ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่นชิบหาย จุงเบย  ถัว่ตม้ แหล่ม แวว้ 
เฮียก เวล ่า ฮิโซ กิจกาม ไป 4 (ฉ่ี) เคา้ (เขา) ชั้น  (ฉนั) 55 (เสียงหวัเราะ หา้ )ๆ ง่าว เบอ้เร่ิม เป็นตน้ ส่วนค าสแลง
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จีน 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 เป็นตน้ 

3. การยอ่ค า หมายถึง  การยอ่ค าเดิมท่ีมีอยูเ่ป็นตวัเลขหรือ เป็นรูปต่างๆ โดยไม่เปล่ียน
ความหมายของค าเดิม ตวัอยา่งค าสแลงไทยเช่น  ดีไอวาย(อ.) โบโบ(้ฝ.)  G.B.(อ.) กทค. เป็นตน้ 
ส่วนค าสแลงจีน เช่น PK、SB、悲催、BT、MM、TMD、NC、愤青、潮、正 เป็นตน้ 

4. การสร้างค าเป็นตวัเลข ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น หา้ๆ (555) ส่วนค าสแลงจีน เช่น 520 
(หวอ่อา้ยหน่ี) 886 (บายๆ  แลว้) 

5. การยมืภาษาต่างประเทศ หมายถึง การน ารูปค า การออกเสียง หรือความหมายของภาษา
อ่ืน ๆ มาเป็นค าสแลง ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น แกตสบ้ี อิน อินเล้ิฟ อินด้ี  อฟัเฟรด บ๊ิกบ้ึม ไฮโซ 
บูม เซอร์ไพรส์ ชิลล ์ๆ อีเวน้ต ์ เป็นตน้ 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.) 
เป็นตน้ 

6. การยมืภาษาถ่ิน หมายถึง การยมืค าศพัทท่ี์ใชก้นั ในหมู่ผูค้นท่ีอยูใ่นพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ 
ต่างๆ กนั ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น ข้ีจุ๊เบเบ ๊(เหนือ) ส่ี (อีสาน) อยา่งแรง (ถ่ินใต)้  และค าสแลงจีน 
เช่น 给力、（เหนือ）有木有、（ยนูนาน）无厘头、(กวางตุง้) 机车女孩、 (ถ่ินไตห้วนั) 黄
牛票、(เซ่ียงไฮ)้（不）折腾、(แมนจู) 2B (อีสาน)  把妹 (ไตห้วนั) เป็นตน้ 

7. การประสมค าใหม่ หมายถึง การประสมค าเก่ากบัค าเก่า หรือส่วนประกอบของค าเก่า แต่
ค าเก่าอาจเป็นค าไทยหรือทบัศพัทท่ี์มีอยูแ่ลว้กไ็ด้ ตวัอยา่งค าสแลงเช่น ชวัร์ป้าบ สวยเป๋อ เหง่ือแตก  
เจาะแนะ ฟาดแขง้ ก๊ิบเก๋ เก๋ไก๋ ออนป้า ตายห่า จิตตก น ้าพระเอก เสือผูห้ญิง จดัหนกั ซ่ือบ้ือ กอดเสา
เข่าทรุด มือสอง ซีเครียด ตีขอร์ดยอดสาว และค าสแลงจีนเช่น 见光死、房奴、Hold（不）

住、蛋定、卖萌、天然呆、傲娇 เป็นตน้ 
8. การเกิดค าใหม่ หมายถึง ค  าท่ีสะกดข้ึนมาใหม่และมีความหมายดว้ย ตวัอยา่งค าสแลงไทย 

เช่น เช่น เน้ียบ จ๊ิบจ๊อย สุย ห่วย ซะงั้น อะจ๊ีอะจ๊ะ เจ๋ง สก๊อย (ก๊อย) ลั้นลา เซ้ียว เกร์ป โจ๊ะๆ งีด  โจ๋ วื่
นวือ วิน วีน ตุม๊ต่อม โก๊ะๆ  ส่วนค าสแลงจีน เช่น Cfan, Diaods, Geilivable, Eggstable เป็นตน้ 

 9. การเลียนแบบ หมายถึง เลียนแบบเสียงธรรมชาติและค าเดิมท่ีมีอยูโ่ดยใชค้  าน าหนา้หรือ
ค าประกอบหลงัเป็นส่วนประกอบ สร้างค าสแลงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงในดา้นรูปค า ข้ึนมา ตวัอยา่ง
ค าสแลง เช่น คอ XX บา้XX ใจร่มๆ ขั้นเซียน วิฮ้ีว  ฉึกๆ เป็นตน้  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 เป็นตน้ 

วิธีการสร้างค าสแลงไทยยงัมีอีก 5 วิธีท่ีแตกต่างกบัค าสแลงจีนไดแ้ก่  
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1. การซ ้าค  า หมายถึง การสร้างค ามูลเดิม 2 คร้ัง ใหเ้กิดความหมายใหม่ ๆ ข้ึนมาเป็นค า
สแลง เช่น กากๆ บา้นๆ หมาๆ กลว้ยๆ เดก็ๆ ชดัๆ เป๋ๆ เดด็ๆ แหงมๆ จ๊ิบๆ งั้นๆ หมู่ๆ เป็นตน้   
  

2. การผวนค า หมายถึง การผวนค าเดิมท่ีมีอยูเ่ป็นค าสแลง โดยสลบัสระและ ตวัสะกดของ
พยางคห์นา้และพยางคสุ์ดทา้ย  ท าใหเ้กิดค าใหม่ท่ีอาจไม่มีความหมาย แต่การออกเสียงจะคลอ้งจอง
กบัรูปเดิม เช่น ซุย ป๊ิงวิง้ หมาแพนด้ี หวา่เว ้เป็นตน้ 

3. การตดัค า หมายถึง การตดัส่วนใดส่วนหน่ึงของค าเดิมออกไปเป็นค าสแลง แมว้า่อาจเป็น
ค าผดิแต่ยงัมีความหมายเดิม เช่น หนุกหนาน แจ่ม ฟ่ัน ง่ีเง่า นอยด ์ๆ(อ.) จอก ๆ ซ่ิง (อ.) แปบ จ๊ีด 
วีตๆ (อ.) โอ(อ.) ฟิน(ฝ.) จ้ิน(อ.) เวอร์(อ.) สเป๊ค (อ.) งุงิ เด้ิน(อ.) แฮป (อ.) มหา’ลยั เป็นตน้ 

4. การเติมสร้อย หมายถึง เติมพยญัชนะหรือหน่วยเสียงอยูข่า้งหลงัของค าเดิม ความหมาย
จากเปล่ียนจากเดิมหรือไม่เปล่ียนจากเดิมกเ็ป็นไปได ้เช่น หนา้โง่ว ์มนัส์ ยากส์ ซ่าส์ ขออภยัมณีศรีสุวรรณ 
เป็นตน้ 

5. การสร้างเป็นค าพงัเพย หมายถึง การสร้างเป็น ถอ้ยค าท่ีแสดงความจริง ไม่ไดส้อน
โดยตรง เช่น เอาเชือกมา  (จูงควาย)-โง่จริงๆ ละครหลงัข่าว-ใครๆ กรู้็ ถว้ยถงักะละมงัหมอ้ -ไร้สาระ
ไปวนัๆ 7-11ดบัไฟ-เป็นไปไม่ได ้เป็นตน้ 

แต่วิธีการสร้างค าสแลงจีนมีวิธีเด่น 1 วิธีคือ การสร้างค าจีนเป็นภาษาองักฤษ ตวัอยา่งค า
สแลงจีน เช่น Cfan Diaods Geilivable Eggstable เป็นตน้ 

 
 
 
 
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะการใช้ค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 
ค าสแลงไทยและค าสแลงจีนเป็นภาษาท่ีแตกต่างกนั แต่กมี็ลกัษณะการใชท่ี้คลา้ยคลึงกนั

และแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดของของ Gudykunst และ Ting Toomey (2531: 99-115) เป็น
หลกัเกณฑก์ารเปรียบเทียบและเทียบตามแผนภูมิดงัต่อไปน้ี 
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แผนภูมิท่ี 3.2 ผลการเปรียบเทียบลกัษณะการใชค้  าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีน 

 
ค าอธิบาย : ค าสแลงไทยท่ีใชส่ื้ออารมณ์ 66.13 % ประกอบดว้ยค าส่ืออารมณ์เชิงบวก 

24.70 % และค าส่ืออารมณ์เชิงลบ 41.43 % และการใชเ้พื่อการส่ือสาร 33.87 % ค  าสแลงท่ีใชส่ื้อ
ความหมายโดยนยั 70.97 % และค าท่ีใชส่ื้อความหมายโดยตรง 29.03 % ส่วนค าสแลงจีนท่ีใชส่ื้อ
อารมณ์ 61.35 % ประกอบดว้ยค าส่ืออารมณ์เชิงบวก 22.22 % และอารมณ์เชิงลบ 39.12 % และค า
สแลงจีนท่ีใชเ้พื่อการส่ือสาร 38.65 % ค าสแลงจีนท่ีใชส่ื้อความหมายโดยนยั 72.46 % และค าสแลง
จีนท่ีใชส่ื้อความหมายโดยตรง 27.54%  

ผลการเปรียบเทียบลกัษณะการใชค้  าสแลงในภาพรวม  พบวา่ ค าสแลงในทั้งสองภาษาต่าง
เนน้การส่ือความหมายโดยนยัและส่ืออารมณ์เป็นหลกั และในการส่ืออารมณ์นั้นเนน้ไปท่ีการส่ือ
อารมณ์เชิงลบ ลกัษณะการใชท่ี้ต่างกนัคือ อตัราการใชค้  าสแลงจีนส่ือความหมายโดยตรงนั้นจะ
มากกวา่ค าสแลงไทย นอกจากนั้น ยงัไดพ้บลกัษณะการใชค้  าสแลงในแง่โวหารภาพพจน์ท่ีร่วมกนั 7 
ลกัษณะ ไดแ้ก่  

 1. การใชอุ้ปมาโวหาร หมายถึง การใชค้  าสแลงเชิงเปรียบเทียบ ซ่ึงเปรียบเทียบส่ิงหน่ึง   
เป็นอีกส่ิงของหน่ึงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงการโดยใชค้วามหมายแฝงในการส่ือความหมาย ตวัอยา่ง 
ค  าสแลงไทย เช่น จอแบน ต่ิง ปลวก หวัข้ีเล่ือย ห่าน ชะชี เพชร ชาวเกาะ แรด ฟองสบู่ หมาแพนด้ี 
เป็นตน้ และค าสแลงจีน เช่น花瓶、油水、软柿子、门槛、瓶颈、咸鱼、狗仔队、鸵鸟 

เป็นตน้ 
2. การใชอ้ติพจน์ หมายถึง การเปรียบเทียบโดยการกล่าวขอ้ความท่ีเกินจริง มกัเปรียบเทียบ

ในเร่ืองปริมาณวา่มีมากเหลือเกิน มีเจตนาเนน้ขอ้ความท่ีกล่าวนั้นใหมี้น ้าหนกั ยิง่ข้ึน ตวัอยา่งค า

หมายเหตุ: 
 A=ค าสแลงท่ีใชส่ื้ออารมณ์ B=ค าสแลงท่ีใชเ้พื่อการส่ือสาร 
C= ค าสแลงท่ีส่ือความหมายโดยนยั D= ค าสแลงท่ีส่ือความหมายโดยตรง 
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สแลงไทย เช่น ขั้นเทพ ขั้นเซียน สเมลเวลคมั ชา้งกอูยู่ไหน ออนป้า เหง่ือแตก กวนตีน กอด เสาเข่า
ทรุด ไฟแรง เน้ือหอม ยาวไป ร้อยแปด เมพขิง  ๆส่วนค 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 เป็นตน้ 
3. การใชน้ามนยั หมายถึง การใชค้  าสแลงท่ีบ่งลกัษณะหรือคุณสมบติัของส่ิงใด ส่ิงหน่ึงมา

แสดงความหมายแทนส่ิงนั้นทั้งหมด ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น เกา้อ้ี ก๋ึน น ้ าพระเอก ไฟแดง เลือดใหม่ 
เป็นตน้ ส่วนค าสแลงจีน เช่น萝莉、正太、黑木耳、光棍、交椅、小强 เป็นตน้ 

4. การใชส้ญัลกัษณ์ หมายถึง การใชรู้ปภาพ ตวัเลขต่าง ๆในการส่ือสารการแสดง อารมณ์ 
เพื่อสะดวกสบายในการพิมพ ์ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น 555 ไป 4 เป็นตน้ ส่วนค าสแลงจีน เช่น 886 520 
เป็นตน้ 

5. การใชบุ้คลวตั การสมมุติส่ิงต่าง ๆ ใหมี้กิริยาอาการ ความรู้สึกเหมือนมนุษย์ ในการส่ือ
ความหมาย เพิ่มความหนกัแน่นของภาษา  ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น  หวัโกร๋น ชะโงกทวัร์ จืด เป็น
ตน้ ส่วนค าสแลงจีน เช่น蛋疼、猴急、露脸、杀时间、房奴 เป็นตน้  

6. การใชค้  าผดิ หมายถึง การใชค้  าสะกดข้ึนมาตามการออกเสียงของค าเก่าหรือค าท่ีสะกด
ค าไม่สมบูรณ์หรือมีความหมายผดิจากค าเดิมในการส่ือสาร เช่น สนุกสนาน-หนุกหนาน,  แป๊บ-
แปบ, แลว้-แวว้ ,แจ่ม-แหล่ม, ถูกตอ้ง-ถัว่ตม้, ไม่ใส่ใจ-ไม่ใส่จิว เป็นตน้ ส่วนค าสแลงจีน เช่น杯具

（悲剧）、酱紫（这样子）、呕像（偶像）、尼玛（你妈）、神马（什么）เป็นตน้ 

7. การใชค้วามหมายเฉพาะ การใชค้  าสแลงในความหมายใดความหมายหน่ึงตามกาลเทศะ
และบริบทโดยไม่อาศยัโวหารต่าง ๆ ตวัอยา่งค าสแลงไทย เช่น ขยาย สาวก จีบี ดีไอวาย แกตสบ้ี อิน 
เวร เป็นตน้  ส่วนค าสแลงจีน เช่น 接招、大叔、鸡肋、黑马、白骨精、来电、潮、穿越

เป็นตน้  
แต่ยงัมีลกัษณะการใชท่ี้แตกต่างกนัคือ ยงัมีค  าสแลงไทยใชเ้ป็นค าซ ้ า (เช่น หมู ๆ,ชิลล ์ๆ ) 

ค าผวน (เช่น ซุยข้ีขิง) และค าพงัเพย (เช่น 7-11ดบัไฟ - เป็นไป ไม่ได)้ และยงัมีค าสแลงจีนลดความ
หยาบคายโดยใชค้  ายอ่และค าพอ้งเสียง เช่น TMD（他妈的）、SJB (神经病)、尼玛（你

妈）、 狗血（够 shit）เป็นตน้ 
 

4. ผลการศึกษาในปัจจัยทีท่ าให้เกดิค าสแลง 
ก่อนจะศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงในภาษาไทยและภาษาจีนคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้บ  

เง่ือนไขท่ีเป็นค าสแลง 2 เง่ือนไข และขั้นตอน 3 ขั้นตอน 2 เง่ือนไข ไดแ้ก่ 1. ตอ้งเป็นค าท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงจากค าเดิมท่ีมีอยูห่รือเป็นค าท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ 2. ค าท่ีมีความเปล่ียนแปลงนั้นตอ้งไดรั้บ
ความนิยมในช่วงเวลาหน่ึง  3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1. เป็นค าเดิมท่ีมีอยู ่ 2. การเปล่ียนแปลงเป็นค าแปลก
ใหม่ 3. ไดเ้ป็นค าสแลงในสุดทา้ย ผูว้ิจยัจดัท าเป็นภาพภูมิดงัน้ี 
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                  การเปล่ียนแปลง                     ลา้สมยัไป เหลืออยูส่่วนหน่ึง  

(ปัจจยัจากสังคมและตวัภาษา)                   ตายไปส่วนหน่ึง 
     เผยแพร่ใหไ้ดรั้บความนิยม  
   (ปัจจยัจากส่ือต่าง ๆ ,ผูใ้ชภ้าษา) 
 
จากภาพขา้งตน้เห็นไดว้า่ ภาษาใดภาษาหน่ึงจะมีการเปล่ียนแปลงนั้นยอ่มไดรั้บอิทธิพลจาก

ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมและรูปแบบของค าท่ีสร้างข้ึนมาใหม่นั้นข้ึนอยูก่บัตวัภาษาเอง ค าท่ี
เปล่ียนแปลงจากเดิมและสร้างข้ึนมาใหม่นั้นจะถูกผูใ้ชน้ าไปใชใ้นวงการต่าง ๆ ตามความตอ้งการ
และเผยแพร่ผา่นส่ือต่าง ๆ ไปสู่สงัคม ฉะนั้น ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงนั้นไดแ้บ่งเป็น 4 ปัจจยัหลกั
และตั้งเป็นหลกัเกณฑก์ารเปรียบเทียบปัจจยัดว้ย ไดแ้ก่ 

๑. ปัจจยัจากภายในสังคมและสงัคมภายนอก 
๒. ปัจจยัจากตวัภาษาเอง 
๓. ปัจจยัจากผูใ้ชภ้าษา 
๔. ปัจจยัจากส่ือเผยแพร่ต่าง ๆ 
การเปรียบเทียบปัจจยัท าใหเ้กิดค าสแลงในสองภาษานั้นพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงใน

ภาษาไทยและภาษาจีนนั้น มีทั้งปัจจยัร่วมกนัและปัจจยัแตกต่างกนั ไดแ้ก่  
  1. ปัจจยัท่ีร่วมกนัในดา้นผูใ้ชภ้าษา ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีรับรู้ไวต่อส่ิงแปลกใหม่แต่ความคิดยงั
ไม่สมบูรณ์ รอบคอบ และไดรั้บอิทธิพลจากกระแสโลกาภิวตัน์เป็นอยา่งมาก ยงัไดรั้บอิทธิพลจาก
ส่ือต่าง ๆในดา้นเทคโนโลย ีเช่น ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ การ์ตูน เพลงยอดฮิต วรรณกรรม 
โฆษณา อินเทอร์เน็ตและส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ และยงัมีปัจจยัท่ีมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
สังคม 
 2. ปัจจยัท่ีแตกต่างกนันั้นคือ วยัรุ่นไทยและวยัรุ่นจีนต่างเติบโตข้ึนในสงัคมท่ีมีวฒันธรรม
แตกต่างกนั ไดรั้บการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ท าใหค้  าสแลงไทยท่ีสร้างข้ึนมานั้นเนน้ไปท่ีความ
สนุกสนาน และค าสแลงจีนท่ีสร้างข้ึนมานั้นเนน้ไปท่ีประชดประชนัเสียดสีสภาพสงัคม อน่ึง ค  าใน
ภาษาไทยนั้นประกอบดว้ยพยญัชนะ สระและวรรณยกุต ์เป็นค าท่ีรวมการออกเสียงและรูปค าในตวั 
สามารถสร้างเป็นค าสแลงแทไ้ด ้เช่น นุย, เฝ่ย, มนัส์ ฟิน เป็นตน้ แต่ค าในภาษาจีนนั้นประกอบดว้ย 
รูปอกัษรจีน และพินอิน (การออกเสียงของอกัษรจีน) 2 ส่วน เน่ืองจากอกัษรจีนเป็นอกัษรภาพและ
อกัษรจีนท่ีใชใ้นปัจจุบนันั้นไดผ้า่นกระบวนการกลัน่กรองมาหลายพนัปี ดงันั้น จึงเป็นการยากท่ีจะ
ไปสร้างรูปอกัษรใหม่ข้ึนมาในระยะเวลาสั้นๆ อน่ึง ภาษาจีนมีลกัษณะเด่นคือ หน่ึงค าเป็นหน่ึง

ค าเดิมทีมี่อยู่ 

ค าแปลกใหม่ ค าสแลง 
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พยางค ์แมว้า่แต่ละอกัษรจีนกมี็ส่วนประกอบแต่ไม่สามารถน าส่วนประกอบของค าเหล่าน้ีมา
ประกอบเป็นรูปอกัษรใหม่ไดใ้นการพิมพ ์แต่พินอินประกอบดว้ยพยญัชนะ สระและวรรณยกุตน์ั้น
ท าใหค้  าสแลงจีนไดก้ลายเป็นอีกหลายรูปแบบโดยยอ่พินอินเป็นพยญัชนะและสร้างค าสแลงจีนเป็น
ค าองักฤษแบบจีน  (Chinesenglish)  เช่น SJB BT ungeilivable adiaos ฉะนั้น ตวัภาษาเป็นปัจจยั
แตกต่างท่ีท าใหเ้กิดค าสแลงเป็นหลาย ๆ รูปแบบในแต่ละภาษา อน่ึง ปัจจยัจากความเช่ือและ
วฒันธรรม เช่น คนไทยมีความเช่ือในเร่ืองกรรมและผสีางเทวดานั้น ท าใหค้  าสแลงไทยมีความ
แตกต่างกบัค าสแลงจีน  

 

บทสรุป 
 การศึกษาค าสแลงเชิงเปรียบเทียบนั้นเป็นวิธีการส าคญัในการแสวงหาลกัษณะเด่นต่างๆ  
ของค าสแลงในสองภาษาหรือมากกวา่  2 ภาษา เน่ืองจากอกัษรไทยเป็นระบบอกัษรวิธีท าใหว้ิธีการ
สร้าง  ลกัษณะการใชข้องค าสแลงไทยหลากหลายกวา่ค าสแลงจีน  และคนไทยมีความเช่ือในเร่ือง
กรรมและเทวดาผสีางจึงอิทธิพลต่อค าสแลงไทย  อน่ึง ความกดดนัอีนหนกัหน่วงจากสงัคมจีน  ท า
ใหว้ยัรุ่นจีนเครียดหงุดหงิดนั้นกย็อ่มมีผลกระทบต่อการใชภ้าษาของวยัรุ่นจีน   ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท า
ใหมี้ค าสแลงท่ีส่ืออารมณ์เชิงลบนั้นมากกวา่ค าสแลงไทย  แมว้า่กระแสโลกาภิวตัน์ท าใหโ้ลก
กลายเป็น  “หมู่บา้นโลก ” และไดติ้ดต่อส่ือสาร  เรียนรู้กนัอยา่งรวดเร็ว  สะดวก  โดยผา่นส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศกต็าม แต่ความแตกต่างในดา้นวฒันธรรมและตวัภาษานั้นยงัเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ท าใหค้  าสแลงไทยและค าสแลงจีนมีความแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 

แมว้า่ มีการวิจยัท่ีเก่ียวกบัค าสแลงไทยในดา้นความหมาย การสร้างค า การประยกุต ์
ลกัษณะของค า หรือ ค าสแลงจีนในดา้นวฒันธรรม วิธีการสร้าง การใช ้ความหมาย อิทธิพลต่อ
สงัคม แต่การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดพ้บวา่ ค  าสแลงท่ีเกิดจากอินเทอร์เน็ตและการ์ตูนญ่ีปุ่นนั้นเป็น
จ านวนมาก แต่ค าท่ีถูกน ามาใชเ้ป็นค าสแลงในแต่ละภาษามีลกัษณะแตกต่างกนั อน่ึง แมว้า่มีการ
วิจยัท่ีเก่ียวกบัค าสแลงในทั้งสองภาษาบา้งแลว้กต็าม แต่ยงัไม่มีการศึกษาค าสแลงเชิงเฉพาะอาชีพ 
ฉะนั้น ผูว้ิจยัจึงขอเสนอในแง่มองดงัน้ี  เพื่อเป็นประเดน็ใหม่ท่ีควรค่าศึกษาต่อไป 

๑. การศึกษาค าสแลงไทยท่ีปรากฏในอินเทอร์เน็ต  
๒. การศึกษาเปรียบเทียบค าสแลงในสองภาษา ท่ีมาจากการ์ตูนญ่ีปุ่น 
๓. การศึกษาค าสแลงเชิงเฉพาะอาชีพ 
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