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นักวิชาการเด็ก ไมหวง"แอบแบว" 
แตชื่อเลนเปนฝรั่ง นากังวลมากกวา 

 

นักวิชาการดานเด็ก "อมรวิชช นาครทรรพ" ไมหวง "แอบแบว" ทําภาษาไทยวิบัติ ชี้เปนเพียงกระพี้ ไมนานก็จะหายไปเอง ภาษา

มีชีวิตยอมเปล่ียนแปลง พรอมเปดผลวิจัยพบปญหาอื่นนาหวงมากกวา เด็กมีปญหาคิดประโยคสละสลวย ดอยวิชาเรียงความ 

ดานอธิการบดี "มศว" ระบุวัยรุนชอบสรางคําใหม นิยมนําคํามาผสมกัน พอโตขึ้นจะเลิกแอบแบวไปเอง ขณะที่อาจารย

ภาษาไทย อักษรศาสตร มองเปนเรื่องดี แสดงวาเด็กคิดสรางสรรค สรางนวัตกรรมคําศัพทใหมดวยซ้ํา แตตองใชใหถูก

กาลเทศะ รวมทั้งตองอธิบายใหเด็กเขาใจถึง "ราก" และความหมายของคํา สวนรองอธิบดีสุขภาพจิต ก็มองเปนส่ิงสรางสรรค 

ถาวัยรุนไมคิดอะไรแผลงๆ ถือวาไมปกติ  

 

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผอ.สถาบันรามจิตติ ในฐานะที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ เปนนักวิชาการดานเด็ก ให

สัมภาษณถึงกรณีวัยรุนในปจจุบันใชภาษาไทยแบบแอบแบว จนหลายฝายแสดงความเปนหวงจะทําใหภาษาไทยวิบัติวา เห็น

วาไมควรไปใหความสนใจกับกระแสคานิยมแอบแบวมากนัก เพราะคํานี้ไมใชคําถาวรที่จะใชตลอดไป คาดวาอีกไมนาน

คานิยมแอบแบวจะคอยๆ หายไปเอง เพราะภาษามีชีวิต ยอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา กอนหนานี้ในป 2548 สถาบัน

รามจิตติ รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม วิจัยสํารวจวัฒนธรรมการใชชีวิตของเด็กและเยาวชน เร่ืองชีวิตกับความเปนไทย มี

ทัศนคติและพฤติกรรมการใชภาษาไทยของกลุมวัยรุน พบวาเด็กรอยละ 43.9 ยอมรับวาออกเสียงควบกล้ําไมชัด รอยละ 24.4 

ทองตัวอักษร ก-ฮ ไมได รอยละ 32 สะกดคําในภาษาไทยผิดเปนประจํา รอยละ 42.8 มีปญหานึกคํา หรือภาษาที่สละสลวยไม

ออก รอยละ 56.5 มีปญหานึกประโยคยาวๆ รอยละ 53.9 มีปญหาวิชาเรียงความ อีกทั้งยังมีเด็กไทยรอยละ 36 ชอบชื่อเลน

เปนภาษาอังกฤษมากกวาภาษาไทย รอยละ 35.2 ระบุวาชื่อรานเทๆ ตองเปนชื่อฝร่ัง  

 

นักวิชาการดานเด็กชื่อดังกลาวตอวา นอกจากนี้ งานวิจัยดังกลาวยังสามารถใชอางอิง เกี่ยวกับปญหาการใชภาษาไทยใน

ปจจุบันของเด็กวัยรุน จึงควรใหความสําคัญกับแกนของภาษาไทย โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนการสอน ซึ่งในปจจุบันครูที่สอน

ภาษาไทยดีๆ เด็กที่ใชภาษาไทยถูกตองก็มีจํานวนมาก ตราบใดที่สอนใหวัยรุนยังรูวาเวลาใดควรใชภาษาแบบใด ก็ไมตอง

กังวลเรื่องคําวาแอบแบว เพราะสวนตัวมองวาคํานี้เปนเพียงกระพี้ของภาษา ที่ไมนานก็จะหายไป  

 

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร กลาววา เปนหวงวาผูใหญอาจจะไม

เขาใจความหมายของแอบแบว หากคานิยมนี้เปนของวัยรุนในชวงเวลาหนึ่งที่จะพูดในลักษณะแอบแบว เมื่อโตเปนผูใหญแลว

ก็คงจะเลิกพฤติกรรมเหลานี้ไปเอง สวนตัวมีความเห็นวาคําใหมที่ใชเฉพาะกลุมจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ หากครู พอแม และผูใหญไม
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ชักจูงใหเด็กฟง พูด อาน เขียนใหถูกตอง ก็จะมีปญหาเรื่องการใชภาษาไทย เพราะปจจุบันเด็กใชคอมพิวเตอรมากจนเกินไป 

ทําใหไมมีโอกาสอานหนังสือที่เปนรูปเลม เมื่อไมคอยไดฝกเรื่องการอาน เด็กจะไมคอยซึมซับสุนทรียภาพทางภาษา แลวจะ

สรางคําใหมขึ้นมาใช เนื่องจากเด็กวัยรุนมีลักษณะนิสัยที่ชอบนําคํามาผสมกัน ทําใหผูใหญฟงแลวไมเขาใจ 

 

ดาน น.ส.สุวัฒนา เล่ียมประวัติ อาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กลาววา ในความเห็น

สวนตัวไมอยากใหอนุรักษภาษาไทยแบบตะพึดตะพือ ไมอยากใหไปตําหนิเด็กวา การใชภาษาแบบแอบแบวทําใหภาษาไทย

วิบัติ เพราะจะทําใหเด็กเครียด และมองภาษาไทยวานาเบื่อ คิดวากลุมเด็กคือผูที่มีความคิดสรางสรรค เปนผูสรางนวัตกรรม

ทางดานคําศัพทใหมดวยซ้ํา แตส่ิงที่นาหวงคือ การนําไปใชใหถูกกาลเทศะ ถาเด็กนําภาษาแอบแบวไปใชทุกกาลเทศะ ก็ไมใช

เร่ืองที่ถูกตอง ดังนั้น ทุกหนวยงานควรรณรงคใหเด็กเขาใจความหมายรากของคําศัพท ที่นํามาใชเปนภาษาแอบแบว เชน 

ภาษาแอบแบว พูดวา ชิเมะ ตองอธิบายใหเด็กเขาใจวา รากของคํามาจาก ใชไหม เปนตน เมื่อเด็กเขาใจรากศัพทของ

ภาษาไทยแลว เด็กจะนําไปใชส่ือสารในรูปแบบไหนก็ไมนาหวง 

 

สวนนายนริศ ศักดิ์ดุลยธรรม นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสุพรรณบุรี กลาววา เปนคนหนึ่งที่พูดภาษาแบบแอบแบวบอยมาก แตจะพูดเฉพาะในกลุมเพื่อนดวยกัน 

ไมเคยนําไปพูดกับผูใหญ จึงไมเห็นดวยที่ผูใหญมองวาภาษาแบบแอบแบว หรือภาษาที่วัยรุนใช ทําใหภาษาไทยวิบัติ 

เนื่องจากภาษาที่เด็กใชพูดนั้น ลวนเปนภาษาที่ใชส่ือสารกันในกลุม ไมใชยึดเปนภาษาหลัก สวนจะรณรงคใหเด็กเยาวชนพูด

ภาษาถิ่นกันมากขึ้น เพื่อใหเด็กไดเรียนรู วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นเกาแกนั้น คิดวาคงทําใหเด็กไดรูวัฒนธรรมมากขึ้น แตไม

สามารถแกภาษาไทยแบบแอบแบวได และเห็นวาควรรณรงคใหเด็กพูดภาษาถิ่นมากขึ้น เร่ิมตั้งแตพอแม โรงเรียน เพื่อสราง

จิตสํานึกใหเด็กใหเด็กรูสึกวาภาษาถิ่นไมใชภาษาที่เชย  

 

ขณะที ่น.พ.วัชระ เพ็งจันทร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาวถึงพฤติกรรมแอบแบวที่กําลังระบาดในหมูวัยรุนวา ถือเปนเรื่อง

ปกติ ไมใชเร่ืองปญหาสุขภาพจิตแตอยางใด เพราะโดยปกติแลววัยรุนเปนวัยของการแสวงหาและพยายามสรางเอกลักษณที่

เปนอัตลักษณของตนเอง ใหแตกตางจากวัยรุนในยุคกอนหนานี้ เปนการทําส่ิงใหมๆ ใหเกิดขึ้น เปนลักษณะเดียวกับในชวงที่

เราเคยเปนวัยรุน ที่มักชอบกระทําพฤติกรรมที่ออกนอกระเบียบอยูเสมอ เปนความแตกตางแนวความคิด แตเม่ือเปล่ียนวัยเปน

ผูใหญ ก็จะมีพฤติกรรมที่ปรับเปล่ียนไป ดังนั้น ตองดูวาวัยรุนพยายามสื่อสารอะไรกับผูใหญในสังคม ตองดูเหตุผลและ

พิจารณาอยางรอบดาน วาแอบแบวจะมีผลเปนบวกหรือลบ การที่วัยรุนมีพฤติกรรมคิดอะไรแปลกๆ ทําอะไรที่แตกตางจาก

ปกติทั่วไปเปนเรื่องปกติ แตหากวัยรุน ซึ่งเปนชวงสรางสรรค ไมคิดอะไรแผลงๆ เลย กลับถือเปนเรื่องที่ไมปกติมากกวา 

 

วันเดียวกัน ที่หอสมุดแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี กระทรวงวัฒนธรรมจัดเสวนาเรื่องภาษาถิ่น ภาษาไทยภาคกลาง 

โดยนายเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป และกวีซีไรต กลาววา คนภาคกลางพูดและออกเสียงภาษาถิ่น

เปนเอกลักษณเฉพาะ ไดแก เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี โดยเฉพาะ จ.สุพรรณบุรี ถือเปนเมืองหลวงของเสียงเหนอ ที่อนุรักษ

ภาษาทองถิ่นเอาไวไดอยางเหนียวแนน แตปจจุบันนี้เด็กและเยาวชน หรือแมแตคนพื้นบานเองก็ไมกลาพูดเสียงเหนอ เพราะ

คนกรุงเทพฯ จะมองวาเปนการพูดที่ตลก จึงทําใหคนทองถิ่นเกิดความอับอายไมกลาจะพูดเหนอ แตปญหานี้ไมรุนแรงเทากับ

ผูรูภาษาถิ่นไมไดเก็บรวบรวมคําศัพทภาษาถิ่นเอาไว จะสงผลใหเด็กรุนใหมไมสามารถศึกษา และเขาใจความหมายทองถิ่นที่

ถูกตองได 

 

ศิลปนแหงชาติกลาวตอวา ไมคิดวาจะตองรณรงคใหคนไทยพูดเหนอ แตควรหาวิธีที่ทําใหคนไทยเขาใจความหมายของภาษา

ถิ่น เพราะการพูดภาษาถิ่น ไมควรใหความสําคัญกับสําเนียง แตควรใหความสําคัญกับการเขาใจในความหมายที่ตรงกัน เชน 
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คําวาไอหมา หมายถึง เอ็นดูความนารักของคน แตหากพูดภาษาภาคกลาง อาจทําใหมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปวา เปนการ

ดูถูกเหยียดหยาม เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมแตกตางกัน ถาคนเขาใจความหมายที่แตกตางกันแลว ก็จะเกิดการเหยียด

หยามภาษาถิ่นของทองถิ่นอื่นๆ  

 

นายอุดม พรประเสริฐ นักวิชาการดานภาษาไทย ภาษาถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลาววา ปจจุบันเด็กและเยาวชนอับ

อายที่จะพูดภาษาถิ่น เนื่องจากไดรับอิทธิพลภาษากรุงเทพฯ จากสื่อทางอินเตอรเน็ตและโทรทัศน เปนตน จึงทําใหเห็นวา

ภาษาถิ่นไมจําเปนที่จะตองพูดก็ได เพราะมีภาษากรุงเทพฯ หรือภาษากลางใชกันอยูแลว โดยเฉพาะในจ.สุพรรณบุรี คําบาง

คําหายไปจากวิถีชีวิต เชน คําวา ไอหมา อีหมา ซึ่งแปลวา ผูชาย ผูหญิง เปนคําผูใหญใชเรียกเด็กดวยความเอ็นดู แตทุกวันนี้

ไมมีใครใชคํานี้ เพราะคนกรุงเทพฯ มองวาเปนคําไมสุภาพ เปนคําดา และมองเปนเรื่องตลกที่จะมีคนเรียกอยางนั้น จึงทําให

เด็กรุนใหมไมอยากใหพอแมเรียกตนเองแบบนั้น 
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