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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
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ถามว่ารู้เรื่องไหม ?
แล้วอยากรู้หรือเปล่า ?
มันแปลว่าอะไรนะ ?
จะใช้ยังไงให้ไม่โดนโห่ ?

e

เวลาดูซีรีส์ ฟังเพลงเคป๊อป ตามทวีตนักร้องคนโปรด เคยสังเกตไหมว่า
มักมีแต่คำ�แปลก ๆ นอกตำ�ราลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
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หาคำ�ตอบได้ใน “พลิกแพลง ศัพท์สแลงเกาหลี” ทีจ่ ะพาคุณไปท่องโลก
ไซเบอร์ ตะลุยวงการบันเทิงกิมจิ บุกแชทรูม ฯลฯ รับรองความสนุก ฮา เกรียน
แต่สาระเพียบนะจ๊ะ
สำ�นักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
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คำ�นำ�ผู้เขียน
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สแลงเป็นอีกหนึ่งความสนุกในการเรียนภาษา เป็นความสนุกที่ช่วยให้
เราเข้าใจวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้อย่างน่าทึง่ พลิกแพลง ศัพท์
สแลงเกาหลีอา่ นสนุกเล่มนี้ รวบรวมเอาสแลงยอดฮิตของชาวกิมจิมาตีแผ่ให้เห็น
กันจะจะ ทัง้ สแลงทีพ่ บบ่อยในชีวติ ประจำ�วัน รวมทัง้ สแลงทีพ่ บบ่อยในละคร เพลง
หรือโลกไซเบอร์ อ่านแล้วจะได้รวู้ า่ สแลงมีประโยชน์มากกว่าคำ�ว่าสนุก !!! จะเอา
ไว้ใช้ประกอบการเรียน ใช้พูด ใช้แชท หรือเล่าต่อก็ไม่ว่ากัน เพราะจะช่วยให้
สาวกเกาหลีเข้าถึงความเป็นเกาหลีได้อย่างถึงใจ
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นาริฐา สุขประมาณ (เนย)
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สแลงใช้บ่อย
ในชีวิตประจำ�วัน
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คนจะสวยช่วยไม่ได้  
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예뻐서 미안해 !!
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รื่องความสวยความงามกับผู้หญิงเป็นของคู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การถ่ายรูปที่แทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำ�วันสำ�หรับ
บางคนไปแล้ว ตั้งแต่ตื่นนอน ก่อนกินข้าว ไปเที่ยว เป็นต้องหยิบกล้องขึ้นมา
ถ่ายรูปกันใช่ไหมล่ะคะ เรียกว่าเป็นกิจกรรมยอดฮิตของทุกเพศทุกวัย ยิ่งสมัยนี้
ั นาขึน้ ทุกวัน อย่างแอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆ ทีช่ ว่ ยให้รปู ถ่าย
มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีพ่ ฒ
ของเราสวย (เวอร์กว่าตัวจริง) ก็มีเยอะแยะ แต่ละนางสรรหาเทคนิคเฉพาะตัว
สารพัดท่าขึ้นมาถ่ายรูปตัวเองให้สวยสุดฤทธิ์ชนิดยอมกันไม่ได้   
เราลองมาดูสแลงภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับการถ่ายรูปกันค่ะ

เคยสังเกตไหมว่าบางคนถ่ายรูปออกมาแล้วดูวิ้ง ๆ เปล่งประกายเจิดจรัส
ดูสวยกว่าตัวจริงเสียอีก แบบนี้เรียกว่า 사진발 (ซาจินบัล)
คำ�ว่า 사진발 มาจาก 사진 (ซาจิน) รูปถ่าย + 발 (บัล) ม่านบังตา หมายถึง
ถ่ายรูปขึน้ เป็นการเปรียบเทียบระหว่างตัวจริงของคนคนนัน้ กับรูปถ่ายที่ปรากฏ
ออกมาซึ่งค่อนข้างแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม คำ�นี้ไม่ได้มีความหมายในแง่ลบ
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นะคะ ถ้าลองเปรียบเทียบกับภาษาไทย เวลาเราใช้ค�ำ ว่าถ่ายรูปขึน้ ไม่ได้แปลว่า
ตัวจริงดูแย่เสมอไป บางคนตัวจริงก็ดูดี เพียงแต่ถ่ายรูปแล้วโดดเด่นหรือดูดีกว่า
เดิมก็ใช้ค�ำ ว่า 사진발 ได้เช่นกัน ซึง่ เราสามารถพูดเต็มประโยคตามภาษาเกาหลี
ได้ว่า 사진발 좋아 . (ซาจินบัล โชอา.) หรือ 사진발 잘 받아 . (ซาจินบัล ชัล
พาดา.)

am

pl

e

และถ้าพูดว่า 그 여자는 사진발 좋아 . (คือ ยอจานึน ซาจินบัล โชอา.)
หมายความว่า ผู้หญิงคนนั้นถ่ายรูปขึ้นมากเลย แต่สำ�หรับบางคนดูตัวจริงก็สวย
น่ารักดี แต่พอเข้ากล้องเท่านัน้ ไม่รรู้ าหูทไ่ี หนมาบดบัง ถ่ายออกมายังไงก็ดไู ม่สวย
เอาเสียเลย แบบนี้เรียกว่า 사진발 잘 안 받아 . (ซาจินบัล ชัล อัน พาดา.)
หมายถึง ถ่ายรูปไม่ขึ้นนั่นเอง …กรรม (-_- ')
・ 윤아씨는 사진발 좋아요 .

Ex

ยูนาชีนึน ซาจินบัล โชอาโย.
คุณยูนาถ่ายรูปขึ้น

・ 나는 사진발 잘 안 받아 .

นานึน ซาจินบัล ชัล อัน พาดา.
ฉันถ่ายรูปไม่ขึ้น
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นอกจากคำ�ว่า “ถ่ายรูปขึ้น” ยังมีสแลงอื่น ๆ คล้ายคลึงกันที่ใช้ในการ
บรรยายรูปถ่าย โดยแทนที่ 사진 ด้วยคำ�อื่น ๆ เช่น
각도

(มุม) + 발  

→

각도발

조명

(แสงไฟ) + 발  

→

조명발

(แอพ) + 발

e

→

(โช-มย็องบัล)
ถ่ายรูปสวยเพราะแสงดี

pl

앱

(คักโดบัล)
ถ่ายรูปสวยเพราะมุมดี

(แอ็บบัล)
ถ่ายรูปสวยเพราะใช้แอพช่วย
앱발

(แต่งหน้า) + 발    →

화장발

화면

(จอโทรทัศน์) + 발 →

화면발

Ex

am

화장

			

(ฮวาจังบัล)
แต่งหน้าขึ้น
(ฮวา-มย็อนบัล)
ขึ้นกล้อง (มักใช้กับดารานักร้อง
ที่ปรากฏตัวในโทรทัศน์)

ดาราบางคนเราเจอตัวจริงดูแล้วไม่เห็นสวยเท่าไร แต่พออยู่ในทีวีแล้ว
โอ้โห เจิดมาก แบบนีเ้ รียกว่า 화면발 잘 받아요 . (ฮวา-มย็อนบัล ชัล พาดาโย.)
ส่วนดาราบางคนเจอตัวจริงสวยมาก แต่อยู่ในทีวีกลับไม่ค่อยสวย เรียกว่า 화면
발 잘 안 받아요 . (ฮวา-มย็อนบัล ชัล อัน พาดาโย.)
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อุ๊ตะ...
แต่งหน้าขึ้น
อย่างแรง
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กลับมาทีค่ �ำ ว่า 화장발 (ฮวาจังบัล) ลองสังเกตคนรอบข้างเราดูสคิ ะ บางคน
ตอนแต่งหน้าสวยกว่าตอนไม่แต่ง (อันนี้ปกติ) แต่บางคนตอนไม่แต่งหน้าดูสวย
กว่าตอนแต่งเสียอีก (อันนีค้ วรภูมใิ จ) ใช่ไหมคะ สำ�หรับคนทีแ่ ต่งหน้าออกมาแล้ว
เพือ่ น ๆ บอกว่า ว้าว เธอสวยจังเลย แบบนีเ้ รียกว่า “แต่งหน้าขึน้ ” หรือ 화장발
แต่ส�ำ หรับคนไหนทีแ่ ต่งหน้าออกมาแล้วเพือ่ น ๆ เบ้ปาก หรือบอกด้วยสายตาว่า
ไปลบเถอะ อาจไม่ใช่เพราะเราไม่สวยหรอกค่ะ แต่เป็นเพราะเราไม่ใช่คนที่
화장발 นั่นเอง อย่าเสียใจไปค่ะ

Ex

・ 사진 찍지 마세요 . 저는 사진발 잘 안 받아요 .

ซาจิน จิกจี มาเซโย. ชอนึน ซาจินบัล ชัล อัน พาดาโย.
อย่าถ่ายรูปเลยค่ะ ฉันถ่ายรูปไม่ขึ้น

・ 조명발로 예뻐 보이네요 .

โช-มย็องบัลโร เยปอ โพอีเนโย.
ดูสวยเพราะแสงดี
เครดิต : http://www.nhk-g.co.jp
12

Ex

am

pl

e

เดีย๋ วนีว้ วิ ฒ
ั นาการเรือ่ งความสวยความงามพัฒนาไปมาก ทัง้ เครือ่ งสำ�อาง
ทั้งมุมกล้อง ทั้งศัลยกรรม คนสวยอยู่แล้วก็ยิ่งสวยมาแรงแซงโค้ง คนสวยน้อย
หน่อยก็พอทำ�ใจได้ นอกจากนั้นเครื่องสำ�อางเกาหลีก็โด่งดังมากในประเทศไทย
ของเรา อาจจะด้วยความที่มโนไปว่าแต่งแล้วจะสวยเหมือนดาราเกาหลี 555…
เราเป็นคนช่างฝันไง คนไทยไปเกาหลีทีก็ขนเครื่องสำ �อางกลับมาอย่างกับ
แจกฟรีเลยทีเดียว เพราะขึ้นชื่อว่าราคาถูกกว่าซื้อที่เมืองไทยมากเลยทีเดียว
แต่อย่าได้แคร์ค่ะ...ผู้หญิงอย่าหยุดสวย!!!
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café

각도발
조명발

pl

앱발

셀카 사진

(ฮวาจังบัล)
(ฮวา-มย็องบัล)
(เซ็ลคา ซาจิน)

am

화장발
화면발

(ซาจินบัล ชัล
พันนึน อ็อลกุล)
(ซาจิน โพจือ)
การโพสต์ท่าถ่ายรูป
(ออพึล) / (แอ็บ) แอพพลิเคชัน่ แต่งรูป
(ชัล นาอน ซาจิน) รูปที่ถ่ายออกมาสวย

Ex

사진발 잘 받는 얼굴

  사진 포즈
어플 / 앱

잘 나온 사진
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ถ่ายรูปขึ้น
ถ่ายรูปสวยเพราะมุมดี  
ถ่ายรูปสวยเพราะแสงดี
ถ่ายรูปสวยด้วยแอพ
(App ย่อจาก Application)
แต่งหน้าขึ้น
ขึ้นกล้อง
ภาพถ่ายตัวเอง
(셀카 ย่อจาก Self-Camera)
ใบหน้าที่ถ่ายรูปขึ้น

e

(ซาจินบัล)
(คักโดบัล)
(โช-มย็องบัล)
(แอ็บบัล)

사진발

Note
ระดับความสุภาพในการพูดภาษาเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ
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1. รูปแบบสุภาพและทางการ
ลงท้ายประโยคด้วยการผันกริยาแบบ ㅂ / 습니다 , ㅂ / 습니까 ?
2. รูปแบบสุภาพทั่วไป
ลงท้ายประโยคด้วยการผันกริยาแบบ 아 / 어 / 해요 , 아 / 어 / 해요 ?
3. รูปแบบกันเอง
ลงท้ายประโยคด้วยการผันกริยาแบบ 아 / 어 / 해 , 아 / 어 / 해 ?

Ex

รูปแบบประโยคที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้  โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบกันเอง
ที่ใช้ในกลุ่มเพื่อนหรือคนสนิท ดังนั้นก่อนจะนำ�ไปใช้ต้องระมัดระวังถึงความ
สุภาพและกาลเทศะด้วยนะจ๊ะ
มามะ...มาค้นหาไวยากรณ์ทซ่ี กุ ซ่อนอยูใ่ นประโยคไปพร้อม ๆ กันอีกสักที

หมายเหตุ คำ�กริยา AV = คำ�กริยาแสดงการกระทำ�
คำ�กริยา DV = คำ�กริยาแสดงสภาพ
คำ�กริยาในภาษาเกาหลีต้องผันตามกฎก่อนนำ�ไปใช้เสมอ
15

café

안

e

รูปแสดงการปฏิเสธ แปลว่า “ไม่” ใช้วางหน้าคำ�กริยา AV และคำ�กริยา

+ คำ�กริยา AV/DV

am

안

pl

DV

・ 나는 사진발 잘 안 받아 .

Ex

นานึน ซาจินบัล ชัล อัน พาดา.
ฉันถ่ายรูปไม่ขึ้น
・ 친구가 빵을 안 먹어 .

ชินกูกา ปังงึล อัน มอกอ.
เพื่อนไม่กินขนมปัง

・ 날씨가 안 좋아 .

นัลชีกา อัน โชอา.
อากาศไม่ด ี
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++ Plus ++

มีอีกคำ�หนึ่งที่เราใช้ในการปฏิเสธคือ 지 않아 โดยวางไว้หลังคำ�กริยา AV
และคำ�กริยา DV ที่ตัด 다 ออก

・ 나는 사진발 잘 받지 않아 .

am

・ 친구가 빵을 먹지 않아 .

pl

นานึน ซาจินบัล ชัล พัดจี อานา.
ฉันถ่ายรูปไม่ขึ้น

e

คำ�กริยา AV/DV + 지 않다

ชินกูกา ปังงึล ม็อกจี อานา.
เพื่อนไม่กินขนมปัง
좋지 않아 .

Ex

・ 날씨가

นัลชีกา โชดจี อานา.
อากาศไม่ด ี

지마

รูปคำ�สั่งแสดงการห้าม แปลว่า “อย่า, ห้าม” ใช้วางหลังคำ�กริยา AV  
ที่ตัด 다 ออก
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คำ�กริยา AV + 지 마
・ 사진 찍지 마 .

ซาจิน จิกจี มา.
อย่าถ่ายรูป (ห้ามถ่ายรูป)
คาจี มา.
อย่าไป (ห้ามไป)
・ 많이 먹지 마 .

am

มานี ม็อกจี มา.
อย่ากินเยอะ (ห้ามกินเยอะ)

pl

e

・ 가지 마 .

・ 그렇게 하지 마 .

Ex

คือร็อกเค ฮาจี มา.
อย่าทำ�อย่างนั้น (ห้ามทำ�อย่างนั้น)
++ Plus ++

지 마세요 เป็นรูปคำ�สั่งแสดงการห้ามแบบสุภาพ

นะคะ/ครับ” ใช้ตามหลังคำ�กริยา AV ที่ตัด 다 ออก
คำ�กริยา AV + 지 마세요

18

แปลว่า “กรุณาอย่า...

・ 사진 찍지 마세요 . 저는 사진발 안 받아요 .

ซาจิน จิกจี มาเซโย. ชอนึน ซาจินบัล อัน พาดาโย.
กรุณาอย่าถ่ายรูปเลยค่ะ ฉันถ่ายรูปไม่ขึ้น
・ 가지 마세요 .

・ 많이 먹지 마세요 .

하지 마세요 .

am

・ 그렇게

pl

มานี ม็อกจี มาเซโย.
กรุณาอย่ากินเยอะนะครับ

e

คาจี มาเซโย.
กรุณาอย่าไปนะคะ

Ex

คือร็อกเค ฮาจี มาเซโย.
กรุณาอย่าทำ�อย่างนั้นนะคะ
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สวยใส (ไร้เครื่องสำ�อาง)

)●^ v ^●(

pl

จ

e

쌩얼

am

ากตอนทีแ่ ล้วพูดถึงความสวยแบบมีออปชัน่ เสริมอย่างเช่น การสวย
ด้วยแสง มุมกล้อง หรือแอพพลิเคชั่นนานาชนิด แต่อันที่จริงแล้ว
หนุม่ สาวเกาหลีกย็ งั คงมองหาความงามทีเ่ ป็นธรรมชาติ ซึง่ ถือเป็นความสวยงาม
ในอุดมคตินั่นเอง

Ex

สแลงที่นิยมใช้ในความหมายเหล่านี้ มีอยู่สองคำ�ที่ใช้บ่อย ๆ ในชีวิต
ประจำ�วัน

คำ�ว่า 쌩얼 (แซ็งอ็อล) ย่อจาก 쌩 (แซ็ง) สด + 얼굴 (อ็อลกุล) ใบหน้า
ซึ่งคำ�ว่า 쌩 นี้ยังสามารถใช้กับคำ�อื่น ๆ ได้มากมาย เช่น 쌩크림 (แซ็งคือริม)
ครีมสด  쌩과일 (แซ็งควาอิล) ผลไม้สด  쌩치킨 (แซ็งชีคิน) ไก่สด
ในที่นี้นำ�มาใช้ร่วมกับคำ�ว่า 얼 อ็อล (ย่อจาก 얼굴 ) มีความหมายแบบ
ไทย ๆ ว่า “หน้าเปลือย” หรือทีว่ ยั รุน่ ชอบพูดว่า “หน้าสด” นัน่ เอง ใช้บรรยาย
เวลาที่ผู้หญิง (หรือผู้ชายที่ชอบแต่งหน้า ^^) ล้างเครื่องสำ�อางออกเกลี้ยง
เหลือเพียงใบหน้าเปล่าเปลือยปราศจากเครื่องสำ�อาง
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