
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 345

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ภาษาวัยรุ่นกับการเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ไทยในยุคโซเซียลเน็ตเวิร์ค 

(Adolescent language and Thai grammar changes in social network)

        จรุงภรณ์ กลางบุรัมย์

 Charungphorn Klangburum

บทน�า

ภาษาเป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ ที่สามารถพัฒนาเสียงซ่ึงเปล่งออกได้ด้วยอาการตามธรรมชาติ  

ให้กลายเป็นเครื่องมือใช้สื่อความคิด ความรู้สึก ความต้องการของตนให้ผู้อื่นรู้และสื่อสารกันได้จนเกิดเป็น

ภาษา มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร และท�าความเข้าใจกันในหมู่ชนท่ีใช้ภาษาเดียวกัน

ได้ ภาษาท�าให้มนุษย์สามารถพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ ความรู้ความสามารถในการหาเลี้ยงชีพ สามารถ

พัฒนาความรู้ ความคดิ จติใจ คณุธรรม ความเชือ่ ศลิปะ แตกต่างจากสตัว์ ภาษาจงึเป็นส่วนส�าคญัของความ

เป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนที่เจริญก้าวหน้าหรือกลุ่มชนที่ล้าหลังที่สุด ต่างก็มีภาษาใช้สื่อสารกันในกลุ่ม

ของตน การหยิบยืมทางภาษาก็อาจเกิดขึ้นได้ในทุกกลุ่มชน การยืมจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น

และความต้องการของคนในสังคมนั้นๆ ภาษาจึงอาจรับผลจากความเจริญหรือความเสื่อมของมนุษย์และ

อาจมผีลต่อ ความเจรญิหรอืความเส่ือมของสงัคมมนษุย์ด้วย ปัจจบัุนภาษาไทยก�าลงัจะถูกลมืจากคนรุน่ใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ ก็คือ ผลสัมฤทธิ์ด้านการใช้ภาษาไทยของเด็กเยาวชน และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  

ล้วนตกต�่าลงมาก อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นการตกต�่าลงอย่างต่อเนื่องจนน่าสังเกตเป็นพิเศษ  

นอกจากน้ันแล้วการใช้ภาษาไทยที่ผิดๆก็มักให้เห็นอยู่อย่างมากมายทั้งในสื่อมวลชน ในเพลง ในละคร

โทรทัศน์ และในการแชทผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้งในชีวิตประจ�าวันเราเองที่ไม่ค่อยจะให้ความส�าคัญกับ 

การเขียน การพูด และการสื่อสารให้ถูกต้อง

ภาษาเป็นวฒันธรรมทีส่�าคญัของชาต ิใช้ตดิต่อสือ่สารกนัและท�าให้วฒันธรรมอืน่ๆ เจรญิขึน้ แต่ละ

ภาษามรีะเบยีบและแนวปฏบิตัร่ิวมกนัของหมูช่นชาตนิัน้ ภาษาจงึเป็นศนูย์กลางของคนทัง้ชาต ิดงัข้อความ 

ตอนหน่ึงในพระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เรือ่ง “ความเป็นชาตโิดยแท้จรงิ” ว่า 

ภาษาเป็นเครือ่งผกูพนัมนุษย์ต่อมนุษย์แน่นเฟ้นนกว่าสิง่อืน่ และไม่มสีิง่ใด ท่ีจะท�าให้คนรูส้กึเป็นพวกเดยีวกนั

หรือแน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใดที่ต้อง

ปกครองคนต่างชาตต่ิางภาษา จงึต้องพยายามตัง้โรงเรยีนและออกบญัญติับงัคบั ให้ชนต่างภาษาเรยีนภาษา

ของผูป้กครอง แต่ความคิดเหน็เช่นนี ้จะส�าเร็จตามปรารถนาของรฐับาลเสมอกห็ามไิด้ แต่ถ้ายงัจดัการแปลง

ภาษาไม่ส�าเร็จอยู่ตราบใด ก็แปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้นและยังจะเรียกว่าเป็น

ชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้อยู่ตราบนั้น ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์แน่นแฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น

ภาษาไทยเป็นขุมคลังแห่งภูมิปัญญาของคนไทยทั้งชาติเป็นเอกลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของ

อารยธรรมไทยที่โดดเด่นมาอย่างยาวนาน เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี

รากฐานมาจากออสโตรไทย จะซึ่งมีความคล้ายคลึงกับภาษาจีน และมีหลายค�าที่ขอยืมมาจากภาษาจีน

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1826 (ค.ศ.1283) เรียกว่า 
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ลายสือไทย มีพยัญชนะ 39 ตัว มีวรรณยุกต์ 2 ตัว ต่อมามีพยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (32 

เสยีง), วรรณยกุต์ 5 เสยีง คอื เสยีง สามญั เอก โท ตร ีจตัวา ภาษาไทยดดัแปลงลงมาจากบาลแีละสนัสกฤต

ภาษาไทยเป็นทั้งวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และความภูมิใจของคนไทย แต่ปัจจุบันคนไทยจ�านวนไม่น้อยที่ใช้

ภาษาไทยได้ไม่ดีพอ ไม่รู้ว่าพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในภาษาไทยมีกี่รูป กี่เสียง และยังมีคนไทยอีก

จ�านวนมากที่ยังพูดภาษาไทยผิดบ้าง เขียนผิดบ้าง หรือบ้างก็จับใจความผิด ฟังผิด อ่านผิด บ้างก็พูดภาษา

ไทยค�าภาษาอังกฤษค�า จนเกิดปัญหาการสื่อสารและเข้าใจความหมายของภาษาในทางท่ีผิด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

เป็นต้นเหตุที่จะท�าให้เสน่ห์ของภาษาไทยค่อยๆ เลือนหายไป

ในปัจจุบันปรากฏว่ามีการใช้ค�าฟุ่มเฟือย และไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ท้ังออก

เสยีงกไ็ม่ถกูต้องตามอกัขรวธิ ีถ้าปล่อยไปเช่นนี ้ภาษาของเรากม็แีต่จะทรดุโทรม ชาตไิทยเรามภีาษาของเรา

ใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคน จึงมีหน้าที่จะต้องรักษาไว้... 

“พระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่นสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่9 กรกฎาคม 

2512 เราจะเหน็ได้ว่าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงเน้นย�า้ให้ประชาชนชาวไทยตระหนกัถงึความส�าคญั

ของภาษาไทยและพระราชทานแนวความคิดในการอนุรักษ์ภาษาไทยในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ ที่ส�าคัญยิ่ง

กว่านีค้อื เป็นทีป่ระจักษ์ว่าพระองค์มพีระปรชีาญาณและพระอจัฉรยิภาพในการใช้ภาษาไทย ทรงรอบรู้ปราด

เปรื่องและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทยมาโดยตลอด

กลุ่มคนที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยอย่างผิดเพี้ยนนั้นต่างมุ่งเป้าไปที่กลุ่มดารา วัยรุ่น 

นักแสดง นักร้อง นักการเมอืง และสือ่มวลชน ทีม่กัใช้ภาษาอย่างไม่เหมาะสม มกีารใช้ค�าแสลงจนภาษาไทย 

เข้าขั้นวิกฤติ นอกจากน้ียังมองว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้อ่านหนังสืออย่างอื่น 

นอกจากต�าราเรียน อีกทั้งสถานศึกษาอีกจ�านวนมากไม่ได้สนับสนุนให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการดีๆ 

ทีเ่น้นการอ่าน การเขียน การพูด หรอืกจิกรรมทีเ่น้นให้เดก็ได้คลกุคลกีบัตวัหนงัสอื ขณะทีห้่องสมดุกไ็ม่ค่อย

จะมีกิจกรรมดึงดูดให้เด็กเข้าไปศึกษาหาความรู้

ส�าหรับภาษาของวัยรุ่นที่พบเห็นกันบ่อยๆ นั้น มีทั้งภาษาที่ใช้ในการพูด โดยมักพูดให้มีเสียงสั้นลง

หรือยาวขึ้น หรือไม่ออกเสียงควบกล�้าเลย เช่น ตัวเอง = ตะเอง, ครับ = คับ, จริง = จิง, เปล่า = ป่าว ส่ 

วนภาษาที่ใช้ในการเขียน ซึ่งจะมีทั้งค�าพ้องเสียง เช่น เธอ = เทอ, ใจ = จัย, หนู = นู๋, ผม = ป๋ม, ไง = งัย, 

กรรม = ก�า, เสร็จ = เสด, ก็ = ก้อ หรือบางค�าที่พิมพ์ด้วยความรีบเร่ง ซึ่งจะใกล้เคียงกับกลุ่มค�าพ้องเสียง 

เพียงแต่ว่าบางครั้งการกดแป้น Shift อาจท�าให้เสียเวลา จึงไม่กด แล้วเปลี่ยนค�าที่ต้องการเป็นอีกค�าที่ออก

เสียงคล้ายกันแทน เช่น รู้ = รุ้, เห็น = เหน, เป็น = เปน, ใช่ไหม = ชิมิ และยังมีกลุ่มที่ใช้สื่อสารในเกม โดย

ใช้ตัวอักษรภาษาอื่นที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรภาษาไทย เช่น เทพ = Inw, นอน = uou, เกรียน = เกรีeu 

หรือแม้แต่การเน้นเขียนค�าให้สั้นที่สุดโดยใช้สัญลักษณ์แทน เช่น 555 แทนเสียงหัวเราะ เป็นต้น 

และยังมีค�าอีกมากมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่น จนแทบจะกลายเป็นภาษาทางการของกลุ่ม

วัยรุ่นทีนิ่ยมใช้กนัอย่างแพร่หลายและนบัวนัยิง่ขยายวงกว้างออกไปเร่ือยๆ ซึง่ปัญหาเหล่านีห้ากทกุภาคส่วน

ในสังคมยังคงปล่อยวางไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และยังคงมีการใช้บ่อยๆ ก็จะท�าให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งมี

การน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัจนในทีส่ดุกจ็ะกลายเป็นเรือ่งปกตซิึง่น่าหวัน่เกรงยิง่นกัว่าในอนาคตปัญหาวกิฤติ

ภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินการเยียวยาแก้ไข
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

ปัญหาการใช้ภาษาไทยได้เกดิขึน้มาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานหลายสิบปี แต่ในยคุปัจจุบันนีปั้ญหา

ยิ่งวิกฤติความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีปัจจัยหนุนน�าท่ีส�าคัญน่ันคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท่ีก้าวล�้า

ไปอย่างรวดเร็ว เราจึงพบการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆ มากมายจนเกือบจะกลายเป็นความคุ้นชิน โดยเฉพาะ

ในกลุ่มวัยรุ่น ยิ่งน่าเป็นห่วงมากที่สุด เป็นกลุ่มที่นิยมใช้ภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาที่เฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็น

ภาษาที่เกือบจะไม่มีไวยากรณ์ ไม่ว่าจะจากการรับส่งข้อความสั้น (SMS) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

(E-mail) การสนทนาออนไลน์ (MSN) หรอืแม้แต่การแสดงความคดิเห็นในโลกอนิเทอร์เนต็ การใช้ภาษาไทย

ที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตนั้น เริ่มลุกลามมาจากโปรแกรมแชทรูมและเกมออนไลน์ ซึ่งดูคล้ายเป็นการสนทนา

กนัธรรมดา แต่ท�าให้เกดิปัญหาข้ึนมากมาย ดังเช่นทีพ่บตามหน้าหนงัสอืพิมพ์ในปัจจบุนั และในขณะเดยีวกัน

ก็สร้างปัญหาให้แก่วงการภาษาไทยด้วย นั่นคือการกร่อนค�า และการสร้างค�าใหม่ให้มีความหมายแปลกไป

จากเดิม หรืออย่างที่เรียกว่าภาษาเด็กแนวนั่นเอง วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการสื่อสารกันมากและมีรูปแบบการ

สือ่สารด้วยค�าท่ีทนัสมยั มคีวามหมายเฉพาะส�าหรบักลุม่และช่วงวยั วัยรุน่จึงขาดความค�านงึถึงความถูกต้อง

เหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ให้เหมาะสม มหีลายสาเหตทุีท่�าให้วยัรุน่ใช้ภาษาทีผ่ดิๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยเีข้ามา

เกี่ยวข้องอย่างมาก ท�าให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมท้ังการสื่อสาร วัยรุ่นในประเทศไทย 

ยุคใหม่บางกลุ่มได้สร้างค่านิยมที่ผิดๆ มาใช้ คือการใช้ภาษาไทยที่ผิดจากค�าเดิม จึงท�าให้ภาษาไทยของเรา

เปลี่ยนแปลงไป เยาวชนยุคหลังๆ จึงใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดท�าการทดสอบวัดสมรรถภาพในการใช้ภาษาไทย หัวข้อทักษะการ

เขียนภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ โดยน�านิสิตจากจุฬาฯ จ�านวน 398 คน มาท�าการทดสอบ ซึ่งพบ 

ข้อผิดพลาดอยู่หลายจุด และพบว่าไม่มีผู้ใดได้ผลในเกณฑ์ดีมาก ในระดับดีมีอยู่เพียง 28 คน ข้อผิดพลาดที่

พบคือเรื่องวรรคตอนผิด ใช้ค�าไม่หลากหลาย ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 250 คน ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ใช้

ภาษาปฏิบัติงานได้ สื่อความคิดได้ครบถ้วน แต่ยังคงต้องเพิ่มเรื่องการเช่ือมโยงความคิด การใช้ค�าเช่ือม  

การใช้ค�าให้ตรงความหมาย และการสะกดค�า ขณะที่มีผู้ทดสอบไม่ผ่าน 120 คน ปัญหาที่สรุปได้คือ ยังขาด

ความสามารถในการเขียนที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ควรแก้ไขการสื่อความคิดที่ไม่ชัดเจนหรือวกวน 

ใช้ค�าผิด สะกดผิด ใช้ภาษาไม่เหมาะสมกับประเภทของงานเขียนผู้ปกครอง พ่อแม่อยากจะให้ลูกเก่งภาษา

ต่างประเทศแต่ภาษาไทยก็ไม่ควรละทิ้ง หรือไม่สนใจการใช้ที่ถูกต้อง เพราะภาษาทุกภาษาย่อมมีหลักการ

ใช้ที่เหมือนกันคือ ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะ สถานที่ ถูกบุคคล ต้องชัดเจนทั้งการออกเสียงและใช้ประโยค  

ถูกต้องตามความหมาย และบริบทของภาษา 

นอกจากการเรียนรูภ้าษาไทยกลางและภาษาต่างประเทศแล้วภาษาถ่ินของไทยกม็คีวามส�าคญัมาก

เช่นกัน ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา กระแสสังคมคนอาศัยในต่างจังหวัดจะสอนลูกให้พูดภาษากลางอย่าง

เดยีว ไม่สอนภาษาถิน่ ท�าให้ลกูพดูภาษาถิน่ไม่ได้ ท�าให้เดก็ขาดความรูใ้นเรือ่งนี ้และสงัคมท้องถิน่กข็าดการ

สืบทอดสิ่งที่บรรพบุรุษถ่ายทอดกันมา ซ่ึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น ต�าราท่ีใช้ค�าท้องถ่ิน ท้ังต�ารับยา  

ชื่อต้นไม้ หรือพิธีกรรม เป็นต้น สื่อมวลชน ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท�าให้เกิดการใช้ภาษาไทยแบบผิดๆ ของ

ประชาชนเพราะ สื่อมวลชนเป็นผู้ที่ให้ข้อมูล ข่าวสารกับประชาชนทุกวัน สื่อมวลชนต้องเป็นผู้น�าท่ีดีท่ีสุด

ของการใช้ภาษาและต้องให้ข้อคิดอยู่เสมอว่า ภาษานั้นสะท้อนความเป็นตัวของเราเอง ถ้าใช้ภาษาดี ภาษา
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ที่ถูกต้อง ภาษาที่น�าสังคมไปในทางสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี สร้างความรัก สร้างความภูมิใจในชาติจะ

ท�าให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม แต่ถ้าหากว่าสื่อมวลชนน�าภาษาท่ีประหลาด ภาษาท่ีไม่ถูกต้องเอามาเผยแพร่

บ่อยๆ คนจะคิดว่าสิ่งที่สื่อมวลขนมาเผยแพร่นั้นถูกต้อง เป็นสิ่งที่ดี มันจะท�าลายภาษาไทย โดยเฉพาะการ

ใช้ภาษาในข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ต่างๆ เป็นต้น

รูปแบบการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

การใช้ภาษาเป็นเรื่องของการส่ือสาร ซึ่งผู้ส่งสารจะต้องท�าให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายของตน  

ให้มากที่สุด แต่การสื่อสารที่มีรูปแบบแตกต่างกัน จะท�าให้การใช้ภาษามีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น  

การสื่อสารแบบเผชิญหน้าย่อมแตกต่างจากการสื่อสารแบบผ่านเครื่องมือการสื่อสาร หรือการสื่อสารด้วย

สื่อสิ่งพิมพ์ย่อมมีความแตกต่างการสื่อสารด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีทั้งภาพและเสียง

ในปัจจบุนัปัญหาทีพ่บเป็นอย่างมากเกีย่วกับการใช้ภาษาไทย คอืการใช้ภาษาในทางวบิตัแิละมกีาร

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ภาษาอยู่หลายประเภท เช่น

1.  รปูแบบการพดู เป็นประเภทของภาษาวบิตัทิีใ่ช้เวลาพดูกนั ซึง่บางครัง้กป็รากฏขึน้ในการเขยีน

ด้วย แต่น้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ในเวลาเขียน โดยการพูดมักจะพูดให้มีเสียงสั้นลง หรือยาวขึ้น หรือไม่ออกเสียง

ควบกล�้าเลย ประเภทนี้เรียกได้อีกอย่างว่ากลุ่มเพี้ยนเสียง

2.  รูปแบบการเขียน รูปแบบของภาษาวิบัติประเภทนี้ โดยทั้งหมดจะเป็นค�าพ้องเสียงที่จะน�ามา

ใช้ผิด

หลกัของภาษา คนทีใ่ช้ภาษาวบิติั เวลาเขยีนนัน้จะเขียนตามเสยีงอ่าน เพราะไม่ต้องการอยูใ่นกรอบ

หรือ ต้องการท�าอะไรที่คิดว่าใหม่ ไม่เลียนแบบของเก่า ได้แก่

1.  การเขียนตามเสียงพูด

2.  การสร้างรูปการเขียนใหม่

3.  รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงเสียงอ่าน

4.  กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงความหมาย

วยัรุน่ไทยสมยันีน้ยิมใช้โซเชียลเน็ตเวร์ิคเพือ่การตดิต่อทีร่วดเรว็และเนือ่งจากความเรว็ในการ

สือ่สารและความยากล�าบากในการพมิพ์ตวัอกัษรท�าให้วยัรุน่ท�าให้ค�าเหล่านัน้สัน้ลงจนกลายเป็นภาษา

วิบัติ

ภาษาวิบัติ เป็นค�าเรียกของการใช้ภาษาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่ตรงกับกับหลักภาษาในด้าน

การสะกดค�าค�าว่า “ภาษาวิบัติ” ใช้เรียกรวมถึงการเขียนท่ีสะกดผิดบ่อย รวมถึงการใช้ค�าศัพท์ใหม่หรือ 

ค�าศพัท์ทีส่ะกดแปลกไปจากเดมิ ค�าว่า “วบิตั”ิ มาจากภาษาบาล ีหมายถงึ พนิาศ ฉบิหาย หรอืความเคลือ่น

ท�าให้เสียหาย

ในประเทศไทยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติท�าให้ 

เดก็ไทย ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มปีระสิทธภิาพเท่าท่ีควร ในขณะเดียวกันได้มกีารใช้ค�าว่าภาษาอุบัตแิทนท่ี

ภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบ โดยภาษาอุบัติหมายถึงภาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่ ตอบสนองวัฒนธรรมย่อย 

เช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นศัพท์สแลง
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ทัง้น้ี การเปิดใช้พจนานุกรมเพือ่ค้นหาค�าท่ีควรใช้ให้ถูกต้องอาจเป็นทางเลอืกท่ีด ีทางบัณฑติยสถาน

ได้ก�าหนดค�าทีใ่ช้อย่างเป็นทางการหรอือยู่ในรปูแบบมาตรฐาน หากใช้ผดิอาจกลายเป็นค�าวบัิติได้ ซึง่ค�าวบัิติ

ไม่ใช่การเปลีย่นแปลงของภาษาแต่อย่างใด เป็นเพยีงการใช้ภาษาให้แตกต่างจากปกติในช่วงระยะเวลาหนึง่ 

หรืออาจใช้จากรุ่นสู่รุ่นไปจนกว่าค�าวิบัตินั้นจะหายไปจากสังคมนั้นๆ

นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวว่า ภาษาวิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงของภาษาท่ีผู้ใหญ่ในสังคมไม่ชอบ  

แม้ภาษาจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ แต่ผู้ใหญ่ไม่ชอบให้ภาษาเปลี่ยน การให้เหตุผลว่าภาษาไทยไม่ควร

เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นภาษาของชาติที่มีความศักดิ์สิทธิ์ นิธิเห็นว่าเป็นเหตุผลแบบไสยศาสตร์ ไม่ค่อยน่าฟัง  

นิธิยังเห็นว่า ปัญหาของภาษาไทยในปัจจุบันคือ การใช้ภาษาไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไวยากรณ์ การใช้ศัพท์

หรือการเรียบเรียง เป็นต้น และการไม่ศึกษาภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เองที่จะเป็นเหตุให้เกิด “ภาษาวิบัติ”

ตัวอย่าง การใช้ภาษาโดยมีการเปลี่ยนแปลง

แปลงเสียงสั้นเสียงยาว

อะไร แปลงเป็น อาราย

ได้ แปลงเป็น ด้าย

ไม่ใช่ แปลงเป็น ม่ายช่าย

ไป แปลงเป็น ปาย

ใคร แปลงเป็น คราย

แปลงสระ

คิดถึง แปลงเป็น คิดถุง

กว่า แปลงเป็น กั่ว

ไม่ แปลงเป็น มะ

แล้ว แปลงเป็น แระ

เอา แปลงเป็น แอง

แปลงค�าควบกล�้า

จริงสิ แปลงเป็น จิงดิ

เปล่า แปลงเป็น ป่าว,ปะ

หรือเปล่า แปลงเป็น อ๊ะป่าว

จ้า แปลงเป็น จร้า

ค่า แปลงเป็น คร่า

ซ�้าตัวสะกด

ว้าย แปลงเป็น ว๊ายยยย

โอ๊ย แปลงเป็น โอ๊ยยยย

ครับ แปลงเป็น ค๊าบบบบ

รัก แปลงเป็น ร๊ากกก

ซ�้าสระ
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เอ้า แปลงเป็น เอ้าาาา

จ้า แปลงเป็น จร้าาาา

ค่า แปลงเป็น คร่าาาาา

เขียนแตกต่างจากเดิม

ขอบใจ แปลงเป็น ขอบจัย

อย่างไร แปลงเป็น ยังงัย

ท�าให้ แปลงเป็น ท�าหั้ย

เธอ แปลงเป็น เทอ

จริง แปลงเป็น จิง

เขียนรูปแบบหรือสัญลักษณ์

เสียงหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่า แปลงเป็น 555

ยิ้ม แปลงเป็น : )

ยิ้มขยิบตา แปลงเป็น ; )

ท�าหน้าตาเบื่อโลก แปลงเป็น -_-

การแทรกเสียง

มึง แปลงเป็น มรึง

กู แปลงเป็น กรู

จ้า แปลงเป็น จร้า

ค่า แปลงเป็น คร่า

ค่ะ แปลงเป็น คระ

การกลมกลืนเสียง

แม่มึง แปลงเป็น แม่ง

ดูซิ แปลงเป็น ดูดิ

กระโปรง+กางเกง แปลงเป็น กระเปรง

ค.วาย+แรด แปลงเป็น แคว๊ด

แฟน+ควาย แปลงเป็น แควน

โวยวาย แปลงเป็น วีน

การตัดเสียง

ซุปเปอร์สตาร์ แปลงเป็น ซุปตาร์

มหาวิทยาลัย แปลงเป็น มหาลัย

คอนเฟิร์ม แปลงเป็น เฟิร์ม

ไม่ไหวที่จะเคลียร์ แปลงเป็น ไม่ไหวจะเคลียร์

งอนตุ๊บป่อง แปลงเป็น งอนป่อง,งอนป่องๆ

พารานอย(paranoid) แปลงเป็น นอย
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โอเค แปลงเป็น โอ

สตรอเบอรี่ แปลงเป็น สะตอ

แนบเนียน แปลงเป็น เนียน

อิมพอสสิเบล แปลงเป็น อิม

สวัสดี แปลงเป็น หวัดดี

การกร่อนเสียง

ใช่ไหม กร่อนเสียงเป็น ชิมิ

ตาวัน กร่อนเสียงเป็น ตะวัน

หมากกรูด กร่อนเสียงเป็น มะกรูด

หมากนาว กร่อนเสียงเป็น มะนาว

แฟน กร่อนเสียงเป็น ฟุ๊บุ

กระล่อน กร่อนเสียงเป็น หลี

ขี้เหร่ กร่อนเสียงเป็น เหียก

ช่างท�าได้นะ กร่อนเสียงเป็น กล้านะ

เสียว กร่อนเสียงเป็น เซี้ยว

กับ กร่อนเสียงเป็น กะ

ปอด กร่อนเสียงเป็น ป๊อด

ความหมายต่างไปจากเดิม

ปวดตับ หมายถึง เครียด

กลิ่นตุๆ หมายถึง เค้าลางของการทุจริต

เกาเหลา หมายถึง ไม่ถูกกัน,ไม่กินเส้น

ตู้ หมายถึง เด็กเรียน

สิว-สิว หมายถึง เรื่องขี้ผง เรื่องเล็กๆ ง่ายมาก

ซึม หมายถึง พวกชอบท�าไม่รู้ไม่ชี้ แต่ที่แท้ตัวดี

ป๊อด หมายถึง ไม่กล้า

กิ๊บ หมายถึง เจ๋งมากๆ

เบๆ หมายถึง ง่ายๆ หมูๆ

ออนป้า หมายถึง ท�าตัวแก่ประมาณคุณป้า

เนิร์ด (Nerd) หมายถึง เด็กเรียน

งานเข้า หมายถึง ได้เรื่องหรือมีเรื่องเดือดร้อนเข้ามา

ยาวไป หมายถึง เที่ยวกลางคืนจนถึงดึกดื่นถึงเช้า

เนียน หมายถึง ท�าได้กลมกลืน ท�าเนียบเนียนดีมาก

วีนแตก หมายถึง ชอบอาละวาด ชอบโวยวาย

เฟิร์มนะ หมายถึง ตกลงแน่นอนตามนั้นใช่ไหม่
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โดนใจ หมายถึง ประทับใจ

มีค�าอีกมากมายที่ถูกบัญญัติขึ้นโดยกลุ่มผู้ใช้ท่ีเป็นวัยรุ่น จนแทบจะกลายเป็นภาษาทางการของ

กลุม่วยัรุน่ทีน่ยิมใช้กนัอย่างแพร่หลายและนบัวนัยิง่ขยายวงกว้างออกไปเร่ือยๆ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีหากทุกภาคส่วน 

ในสังคมยังคงปล่อยวางไม่เร่งรีบหาทางแก้ไข และยังคงมีการใช้บ่อยๆ ก็จะท�าให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งมี

การน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันจนในที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องปกติ ซึ่งน่าหวั่นเกรงยิ่งนักว่าในอนาคตปัญหา

วิกฤติภาษาไทยก็จะยิ่งยากเกินการเยียวยาแก้ไข

สาเหตุที่ส�าคัญในการเปลี่ยนแปลงภาษาของวัยรุ่นที่ใช้กันในปัจจุบัน เนื่องมาจาก

1.  เมื่อการติดต่อผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์กลายเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสาร ภาษาในยุคนี ้

จึงแปลกเปลี่ยน เกิดภาษาใหม่ๆ บางค�ามาจากแป้นพิมพ์ที่อยู่ติดกัน พิมพ์ง่ายกว่าจึงเกิดค�าใหม่แทนค�าเก่า

2.  เพื่อลดความรุนแรงในการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ

3.  ค�าศัพท์ใหม่ๆ ที่วัยรุ่นหรือคนบางกลุ่มน�ามาใช้จนแพร่หลายนั้น ก็เพราะว่าค�าไทยที่มีอยู่เดิม

อาจจะไม่สามารถสื่อถึงลักษณะและรายละเอียดของสิ่งท่ีต้องการจะสื่อสารได้มากพอ คนส่งสารก็เลยต้อง

พยามยามคิดค�าขึ้นมาใหม่ให้สามารถบอกรายละเอียดและความรู้สึกของตนเองให้ได้มากที่สุด

4.  การเขียนค�าไทยในอินเตอร์เน็ต หรือนิตยสารเพื่อความบันเทิง จะเขียนตามเสียงอ่านเพราะ

ไม่ต้องการอยู่ในกรอบ หรือต้องการท�าอะไรที่คิดว่าใหม่ ไม่เลียนแบบของเก่า

5.  ทุกสิ่งในโลกล้วนเป็นอนิจจัง วัฏจักรของชีวิตมีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ภาษาก็มีวัฏจักรชีวิตเช่น

เดียวกัน ภาษามีเกิด คือ มีการสร้างค�าใหม่ๆ ขึ้นมา ภาษามีแก่ คือ ค�าที่คิดว่าเก๋ เท่ ในยุคหนึ่ง ก็กลับกลาย

เป็นค�าทีล้่าสมยัในปัจจบุนั ภาษามเีจบ็ คอื ความบกพร่องในการใช้ภาษา ต้องอาศยัการเยยีวยารกัษา ภาษา

มีตาย คือ ค�าบางค�าไม่มีการน�ากลับมาใช้อีกอย่างไร ก็ตามภาษาวิบัติยังเป็นค�าพูดที่ไม่ได้รับความยินยอม

ให้ใช้ทั่วไปในระดับสากล หากแต่ใช้พูดกันเองในกลุ่มเพื่อนฝูงหรือในกลุ่มวัยรุ่น โดยการใช้ภาษาเหล่านี้ 

มักจะได้รับการต่อต้านจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมอยู่เสมอ

ในปัจจุบันหากฝืนปล่อยให้กลุ่มคนที่ชอบใช้ภาษาแบบผิดๆ ด้วยค่านิยมที่ผิดๆ เพียงรู้สึกว่าการใช้

ภาษาตามค่านิยมวัยรุ่นเหล่าน้ันดูเป็นค�าที่น่ารักและยังช่วยให้พิมพ์ง่ายข้ึน โดยท่ีไม่ค�านึงถึงสิ่งท่ีจะตามมา 

นัน่คอืการท�าลายภาษาไทยโดยทางอ้อม และทีน่่ากลวัยิง่คอืวยัรุน่บางกลุ่มได้น�าค�าเหล่านีไ้ปใช้ในชวีติประจ�า

วันและได้แพร่หลายเข้าไปในสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นหนทางที่จะน�าพาความหายนะมาสู่วงการภาษาไทย 

ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทุกฝ่ายไม่ควรมองข้าม

แนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่น อาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ช่วยดูแลอย่างสม�่าเสมอ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดการกับปัญหานี้ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐเพียงอย่าง

เดียว สิ่งที่จะช่วยจัดการกับปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นได้ง่ายที่สุด คือ 

1. สถาบันครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นบุคคลใกล้ตัวและมีบทบาทส�าคัญที่สุดที่จะ

ช่วยในการแก้ปัญหา โดยควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและวัยรุ่น ควรสอนให้เด็กเขียนหนังสือให้ถูกต้อง  

และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านก็จะยิ่งช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก
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2.  สถาบันการศึกษา ทุกสถาบันมีการเรียนการสอนภาษาไทยอยู่แล้ว ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง

อดุมศกึษา โดยสถาบนัในทกุระดับน้ัน ควรให้ความส�าคญักบัการเรยีนภาษาไทย นอกจากนีอ้าจต้องพจิารณา

หลกัสูตรโดยหันมาใช้การเรียนการสอนเดมิๆ ซึง่จะมวีชิาเขยีนไทย อ่านไทย ย่อความ หรอืท่องบทอาขยาน 

เพื่อให้เด็กใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยมีรับสั่งว่า การที่ให้เด็ก

ได้ท่องบทอาขยาน เป็นการฝึกความจ�าของเด็ก ด้วยการให้ได้ท่องภาษาดีๆ การใช้ภาษาของเด็กก็จะได้รับ

การพฒันาไปด้วย อย่างไรกต็าม การทีจ่ะฝึกฝนและสอนเดก็ให้ใช้ภาษาไทยได้ถกูต้องนัน้ ครกูต้็องเป็นแบบ

อย่างทีด่ด้ีวย หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องจงึได้หามาตรการในการสร้างมาตรฐานการใช้ภาษาไทยทีถ่กูต้องของครู

ด้วยเช่นกัน เช่น แนวคดิในการจดัท�าเกณฑ์มาตรฐานของครูโดยราชบณัฑติยสถาน การจดัอบรมครภูาษาไทย 

ทั่วประเทศ และพยายามบรรจุครูที่เรียนจบภาษาไทยให้มากข้ึน เนื่องจากในปัจจุบันครูสอนภาษาไทย 

จบสาขาวิชาอื่นมา เป็นต้น

3.  สือ่ เน่ืองจากเดก็และเยาวชนอยูก่บัสือ่แทบตลอดเวลา มากกว่าอยูก่บัพ่อแม่ และสถาบนัการ

ศึกษา สื่อจึงควรมีจิตส�านึกและตระหนักว่าตนเองมีความส�าคัญต่อสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ  

ของวัยรุ่น รวมทั้งการใช้ภาษา แม้ว่าสื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้ค�าแปลกใหม่บ้าง เพื่อเป็นสีสันของข่าวและ

ดึงดูดผู้ชมผู้ฟัง แต่ก็ต้องไม่มากจนเกินไป ดังนั้น เมื่อจะสื่อสารสิ่งใดจึงควรมีวิจารณญาณ และใช้ภาษาไทย

ให้ถกูต้องเพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคมต่อไปการทีจ่ะฝึกฝนหรอืสอนให้เดก็พดู อ่าน และเขยีนภาษาไทย

ให้ถูกต้องนั้น คงจะง่ายขึ้นหากเราสามารถปลูกฝังให้พวกเขารู้สึกหวงแหนภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกของชาติ 

เพราะเรามทีัง้ภาษาพดู และภาษาเขยีนทีเ่ป็นของเราเอง เพือ่ทีว่นัข้างหน้าเขาจะเตบิโตขึน้เป็นเยาวชนไทย

ที่ใช้ภาษาไทยถูกต้อง มีบุคลิกภาพดี และสามารถแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ

4.  ครู อาจารย์ ก็ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กนักเรียนในห้องเรียน เพราะพฤติกรรมและ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครู จะมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของนักเรียน ครูจึงสามารถพัฒนาแรงจูงใจ

ของนักเรียนได้โดยสนับสนุนให้นักเรียนก�าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจว่า ความส�าเร็จ

นั้นเกิดจากความพยายาม ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถควบคุมได้ และในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูต้อง

พยายามเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับชีวิตจริง ก�าหนดหรือมอบหมายงานท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ศกัยภาพของนกัเรยีน เพือ่ให้พวกเขาเกดิความมัน่ใจและใช้การเสรมิแรงทางบวกเพือ่เสรมิสร้างแรงจงูใจให้

ได้มากที่สุด

จะเห็นได้ว่า ปัญหาการใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นไทยมีความส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะภาษาไทย

ไม่ใช่มีไว้เพียงแค่การติดต่อสื่อสารเท่านั้น แต่ภาษาไทยของเราเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม ที่สืบทอดต่อ

กันมาเป็นเวลานาน ภาษาไทยจึงมีความส�าคัญกับวัยรุ่นไทยที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป รักษาภาษาไทย 

ที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้ให้ และให้ภาษาไทยอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป

สรุป

ฉะนั้นการที่จะให้วัฒนธรรมทางภาษาไทยด�ารงอยู่อย่างมั่นคงคู่ชาติไทยได้ ต้องอาศัยการร่วมแรง

ร่วมใจจาก ประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมทางภาษาไทยช่วยกันจรรโลง พัฒนาชาติให้คงความ

เป็นชาติไทย ดังพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ด�ารัสว่า “อิฐเพียงแผ่นเดียวก็มีค่า ควรที่
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เราจะได้ช่วยกนัรกัษาไว้” เปรยีบเหมอืนวฒันธรรมทางภาษาไทยเป็นของคนทัง้ชาต ิจงึควรมกีารร่วมมอืกนั 

อนรัุกษ์ พฒันาให้เจรญิงอกงามทดัเทยีมอารยะประเทศ ดงัข้อคดิของ พระพรหมคณุาภรณ์ (ประยทุธ์ ปยตุตโต)  

ได้ให้ค�าจ�ากดัความ “วฒันธรรม” ว่า วฒันธรรมเป็นสิง่ทีท่�าให้เจริญงอกงามสบืมา และเป็นเนือ้ตวัของความ

เจริญงอกงามทีม่อียู ่ซึง่จะเป็นพ้ืนฐานของความเจรญิงอกงามต่อไป ตลอดจนเป็นเครือ่งวดัระดบัความเจริญ

เอกสารอ้างอิง

ก�าชัย ทองหล่อ, หลักภาษาไทย, กรุงเทพมหานคร : บ�ารุงสาส์น, พ.ศ. 2519
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