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ทางแกภาษาไทยยุค “แอบแบว” 
 
โดย ผูจัดการออนไลน 27 กรกฎาคม 2550 09:56 น.
 

 
        
       กรณีภาครัฐออกมารณรงคใหใชภาษาไทยอยางถูกตอง อาจารย นักศึกษาตางขานรับเปนเสียง
เดียวกันวาเปนเรื่องที่ถูกตอง แตจะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางไรนั้น พวกเขามีขอแนะนํามาเสนอ... 
        

 
ภุชงค (นศ.) - อ.รักษศิริ - อัญชลี   

       “เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะในดาน
รักษาภาษานี้ ก็มีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในทางการออกเสียง คือออกเสียงให
ถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวาวิธีใชคํามาประกอบประโยค 
นับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สาม คือ ความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอจึง
ตองมีการบัญญัติศัพทใหมมาใช สําหรับคําใหมที่ตั้งขึ้นมีความจําเปนในทางวิชาการ แตบางคําที่งายๆก็
ควรจะม ีควรจะใชคําเกาๆที่เรามีอยูแลว ไมควรจะมาตั้งศัพทใหมใหยุงยาก...” 
        
       เปนกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระ
กรุณาเสด็จฯไปทรงรวมอภิปรายกับผูทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั เกี่ยวกับปญหาการใชคําไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 
        
       นอกจากนี้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2512 พระองคยังพระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาฯ ตอนหนึ่ง ความวา 
        
       “ปจจุบันน้ีปรากฏวา ไดมีการใชถอยคําออกจะฟุมเฟอย และไมตรงกับความหมายอัน
แทจริงอยูเนืองๆ ท้ังออกเสียงก็ไมถูกตองตามอักขรวิธี ถาปลอยใหเปนไปดังน้ีภาษาของเราก็มี
แตจะทรดุโทรม ชาติไทย เรามีภาษาของเราใชเองเปนสิ่งประเสริฐอยูแลว เปนมรดกอันมีคาตก

ขาวจากหนังสือพมิพผูจดัการออนไลน ฉบับประจําวันท่ี  27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550  
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหนาท่ีจะตองรักษาไว...” 
        
       จวบจนเวลาลวงเลยสูป 2542 รัฐบาลในขณะนั้นไดประกาศเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2542 ใหวันท่ี 
29 กรกฎาคม ของทุกป เปน “วันภาษาไทยแหงชาติ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และ
เพื่อเปนการกระตุนใหสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆทั้งภาครัฐ เอกชน รวมทั้งประชาชนชาวไทยได
ตระหนักในความสําคัญของภาษาไทยและรวมใจกันใชภาษาไทยอยางถกูตอง และใหรักษาภาษาไทย
อันเปนภาษาประจําชาติไวใหยั่งยืนตลอดไป 
        
       นอกจากภาษากลางแลวประเทศไทยยังมีภาษาถิ่นหรือภาษาทองถิ่นที่ใชกันอยูตามภาคตางๆ ทั้ง
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคอีสานและภาคกลาง ลวนแตเปนภาษาไทยที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรเชนกัน 
ดังที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาตางๆ ออกมาประสานเสียงเพื่อรณรงคใหเด็กและเยาวชน
ไทยพูดภาษาถิ่นมากขึ้นในขณะนี้ 
        
       ความคดิเห็นของอาจารยผูสอนภาษาไทยตอการใชภาษาไทยของคนรุนใหมในปจจุบันอยาง 
อาจารยรักษศิริ ชุณหพันธรักษ อาจารยโปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นั้นมี
ความคิดเห็นวาปจจุบันนักเรียน นักศึกษา ยังมีปญหาเกี่ยวกับการใชภาษาไทยอยูจํานวนมาก 
        
       โดยเฉพาะเรื่องการ ออกเสียงไมชัด ออกเสียงไมถูกตองตามอักขรวิธี เชน “ฉ” แทนที่จะออกเสียง
เปน “ฉัน” แตกลับออกเสียง “ฉชัน” ก็คือการนํา “ช” ควบเขาไป สวน ตัว “ธ” ก็กลายเปนออกเสียง
เลียนแบบตัว “T” ในภาษาอังกฤษ 
        
       “การแกไขปญหาควรเริ่มตนในการปลูกฝงตั้งแตสมัยประถม เพราะถาฝกตอนโตเปนผูใหญแลวเด็ก
จะมีความเคยชินและเปลี่ยนไมได และมาตรการของรฐัที่เกี่ยวของกับสื่อควรมีความเขมงวดกับการใช
ภาษาไทยอยางชัดเจน ตลอดจนเพลงตางๆ ที่เผยแพรก็ควรรองใหชัด ออกเสียงใหถูกและมีความหมาย
ไมกํากวม” อาจารยรักษศิรกิลาว 
        
       นอกจากนี้อาจารยรักษศิริยังบอกอีกดวยวาปญหาการใชคําแสลง คําไมสุภาพ ซึ่งมีการใชเฉพาะ
กลุมนั้นถือวาเปนปญหาเชนกัน 
        
       “เรื่องคําแสลงก็เหมือนกันบางครั้งฟงแลวดูไมเพราะในสังคมไทย ในสวนนี้คงตองดูในเรือ่งของ
กาลเทศะ เพราะถาคุยกันในกลุมเพื่อนก็ไมเปนไร แตเมื่อพูดในที่สาธารณะ ก็ควรมีมารยาทในการใช
ภาษา เชน “แอบแบว” หรือ “เธออยามา สตอเบอรี่” ฟงแลวแปลก ถึงแมวาเปนภาษาที่ใชเฉพาะกลุม 
แตเปนการนําภาษามาใชผิดความหมาย ผิดประเภท 
        
       ปญหานี้รัฐบาลก็ควรเขามามีสวนในการควบคุมส่ือ ไมควรมีคําประเภทนี้ออกมา หรือปรากฏใหเห็น
ในหนังสือและควรมีการแยกประเภท อายุ ของผูอานเชนเดียวกับการแยกประเภทรายการทีวีในปจจุบัน 
        
       สวนหัวหนาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (มศว) “พัทธยา จิตตเมตตา” มองปรากฏการณไฟไหมฟางที่เกิดขึ้นตอกรณี “แอบแบว” วา
ส่ือมวลชนมีการเสนอขาวเรื่องภาษาไทยมากขึ้น จากแตกอนที่ไมมีคนสนใจในปรากฏการณทางภาษา
ซึ่งถือเปนเรื่องที่ดี 
        
       “ภาษามวีิวัฒนาการ อยางแอบแบวเปนภาษาของกลุมวัยรุน ซึ่งเขาจะใชภาษาแอบแบวกันมาก ซึ่ง
ก็ไมผิด ถาใชใหถูกกาลเทศะ รูวาเวลานี้จะสื่อสารกับใคร อยูในเวลาที่เปนทางการหรือไม แตหากไมรู
กาลเทศะถือวานาหวง สวนการที่จะทําใหเยาวชนไทยใชภาษาไทยอยางชัดเจน ถูกตองนั้น คิดวาจะยก
ภาระนี้ใหครูภาษาไทยเพียงอยางเดียวไมได 
        
       คนในสังคมตองชวยกัน พอแมตองคอยสังเกตลุกหลานตัวเอง ที่สําคัญส่ือตางๆ ควรจะเปน
แบบอยางใหเด็กดวย การที่ส่ือพูดไมชัดเจน ใชภาษาไมถูกตอง เด็กและเยาวชนก็จะเลียนแบบและเอา
เยี่ยงอยาง อยางแอบแบวก็มากับสื่อ” 
        
       นายพัทธยา กลาวอีกวา ถึงปรากฏการณแอบแบวจะขยายวงกวาง หากแตปรากฏการณนี้ก็ไมนา
หวงวาภาษาไทยจะวิกฤติเพราะเยาวชน 
       “ผมคิดวาสังคมจะกลั่นกรองทุกอยางเอง ส่ิงไหนดี ส่ิงไหนไมดี สังคมจะกลั่นกรอง ส่ิงสําคัญคือเรา
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ตองชวยกันสรางสํานึก สรางกระแส กระตุนการใชภาษาไทยใหถูกตอง โดยเฉพาะการพูด อาน เขียน” 
        
       สวนความคิดเห็นของนักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว แขนงธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต “อัญชลี ศรีขวัญ” ตอการใชภาษาไทยของคนรุนใหมในปจจุบันวา รุน
สวนใหญใชภาษาพูดและภาษาเขียนที่ผิดจากเดิมมากเนื่องจากเคยชินกับการเลน MSN ทาง
อินเตอรเน็ต และมองวาเปนคําที่ทันสมัยและใชเวลาพูดหรือเขียนสั้น ส่ือสารไดรวดเร็ว จึงมีการดัดแปลง
จากภาษาเดิมใหส้ันลง เชนคําวา “อะฮะ” ซึ่งหมายถึงการขานรับแทนการพูดวา ครับ/คะ หรือแมแตคําวา 
สวัสดี ที่เปนสัญลักษณของความเปนไทย ก็เปลี่ยนไปในหลายรูปแบบ เชน หวัดดี หรือ ดีคะ 
        
       “การใชภาษาไทยแบบนี้อาจทําใหเคยชินและก็ใชกันตอๆกันสงผลใหลมื คําพูดหรือการเขยีนที่
ถูกตองไป สําหรับแนวทางการแกไขปญหานี้คงตองเริม่ที่ตัวเองกอน โดยการพูดคุยกันระหวางเพื่อนถามี
การใชคําพูดหรือการเขียนที่ผิด ก็ตักเตือนกันเอง พรอมทั้งบอกกลาวตักเตือนเพือ่ใหใชคําพูดที่ถูกตอง 
และอยากใหมีการทําสื่อโฆษณาเผยแพรในทุกชองทางใหปลูกฝงตั้งแตสถาบันครอบครัว ใหผูปกครอง
ใชคําที่สุภาพและถูกตองกับเด็ก 
        
       สถานศึกษาก็ควรจัดกิจกรรมโดยดงึกลุมที่มีปญหาในการใชภาษาไทยมากที่สุด คือ กลุมวัยรุน
มารวมกิจกรรม เพื่อใหเกิดประสบการณจริง ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนการพูดและการเขียนใน
ชีวิตประจําวันได” 
        
       “ภุชงค จิ๋วนอย” นักศึกษาโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมการอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต กลาวในประเด็นเดียวกันวา การพูดและการเขียนภาษาไทยของวัยรุนมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ทีเดียว ใชภาษาตางประเทศปนกับภาษาไทย ใชภาษาไมเหมาะสม ไมถูกกาลเทศะ บางครั้งใชคํามี
ความหมายรุนแรง ส่ือไปในทางดาทอ มาใชพูดในชีวิตประจําวัน และมักเขียนภาษาไทยไมถูกตอง จะ
ทําการเปลี่ยนตัวสะกด ลดคํา ลดพยางค โดยใหมีความหมายเดิมแตเขียนสั้นลง 
        
       “บางครั้งลืมไปเลยวาภาษาไทยที่เขียนถูกเปนอยางไร เชน คําวา ”อึน” มีความหมายวา มึน หรือ 
งง ซึ่งคํานี้วัยรุนใชแทนการบอกอารมณของการสนทนา เชน อารมณโกรธ อึน ในที่นี้ก็จะมีความหมายวา 
มึน งง และในขณะเดียวกัน ถาอยูในอารมณสนุกสนานคําวา อึน ก็ใชเปนคําลอเลียนเพื่อนที่ไมคอยรู
เรื่อง ตามคนอื่นไมทัน” 
        
       สําหรับแนวทางการแกไข ภุชงคบอกวาควรมีการปลูกฝงในเรื่องการใชภาษาไทยใหถูกตองทั้งการ
พูดและการเขียน โดยมีการเพิ่มเนื้อหาวิชาภาษาไทย มากขึ้นสําหรับเยาวชน และมีการรณรงคการใช
ภาษาที่ถูกตอง หากมีการใชคําที่ผิดควรมีการบอกกลาวถึงคําที่ถูกใหรับรูดวย  

 


