ภาษาไทย...ใชอยางไรใหถูกใจและถูกตอง
อ.เจริญเนตร แสงดวงแข
กระแสการใชภาษาไทยของวัยรุนสมัยใหมอาจโดนวิพากษวิจารณในหลายๆ กระแส ทั้ง
การใชภาษาไทยในรูปแบบของการเขียน และการพูด แตหากมองดวยใจที่ติดใบพัดพรอมหมุนตาม
โลกสมัยใหมแลว การใชภาษาไทยอาจครอบอยูภายใตนิยามบนพื้นฐาน “ความเหมาะสม” ก็นาจะ
เพียงพอ
ภาษาไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่ง โดยหาก
เราลองมองยอนกลับไป จะพบวา ตัวอักษรบางตัวในภาษาไทยเริ่มมีการใชนอยลงจนเกือบจะเลือน
หาย เชน ฃ ฅ ที่ปรากฏในคําเกาแกแคบางคํา หรือคําที่เรามักทองจนขึ้นใจวา ฃอ ขวดของเรา ฅอ
คนขึงขัง เปนตน (ดูเพิ่มเติมในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะ) ซึ่งคนรุนใหมสวนใหญ
มักไมคอยคุนตา และแมแตหากจะใหลองหาตัวอักษรทั้ง 2 ตัว บนแปนคียบอรดของเครื่อง
คอมพิวเตอรหลายคนอาจจะทําหนางงๆ แลวถามตัวเองวา ไปแอบอยูไหน ทําไมเราถึงมองไมเห็น
เคงคงไมผลิตไวบนแปนคียบอรดแนๆ ทั้งๆ ที่ตัวอักษรทั้ง ฃ และ ฅ อยูใกลแคปรายตามอง (ไป
ทางขวาหนอย) ตัวอักษรดังกลาวก็จะปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด (ใครจะรูบางวาเจาตัวอักษร ฃ และ
ฅ ปรากฏดวยตัวอักษรขนาดไมใชเล็กๆ อยูใต backspace และบนปุม enter นั่นเอง) แคพยัญชนะ
หรื อ ตั ว อั ก ษรบางตั ว ซึ่ ง ถื อ เป น องค ป ระกอบย อ ยของการประกอบคํ า ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
นับ ประสาอะไรกั บคํ า หลากหลายที่ พ รอ มจะแปรเปลี่ย นตามความคิด สร างสรรค ที่ ไ มห ยุด นิ่ ง
(โดยเฉพาะคนรุนใหม) ใชไหมคะ?
พอแตะไปถึงคนรุนใหม ก็ไมพลาดที่จะตองเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเทคโนโลยี ที่เปน
เหมือนของคูกัน ติดหนึบอยางแยกไมออก (ซึ่งที่วาติดหนึบในที่นี้ ก็คงจะหมายถึงคนรุนใหมติด
เทคโนโลยี จนบางคนเหมือนเอากาวรุนพิเศษไปแปะไว ไมยอมใหตัวไกลจากหนาจอคอมพิวเตอร)
สําหรับเทคโนโลยีก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่สงผลใหภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสสังคมของคนรุน
ใหม จนบางครั้งหลายคนมักใหนิยามวา เทคโนโลยีหรือสื่อใหมมีสวนสงเสริมใหภาษาไทยวิบัติ
(ซึ่งบางครั้งก็รูสึกวามีระดับของความรุนแรงสูงไปหนอย) จากการสอบถามคนรุนใหมถึงการ
เปลี่ยนแปลงการใชภาษาของวัยรุน (โดยเฉพาะสอบถามนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย
หาดใหญ ผูซึ่งเปนมิตรอันชิดใกลกับเทคโนโลยี และสื่อใหมอยาง Facebook และ MSN) พบวา
สาเหตุที่ตองเปลี่ยนแปลงการใชภาษาไทยในสื่อออนไลนก็เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ คือ
- ใชคําใหมๆ แลวสั้นดี เขาใจงาย (สําหรับคนวัยเดียวกัน) เชน alert หมายถึง แปลกใจ
(ซึ่งหากเปนคนตางวัยก็อาจจะมองวา แปลกดี)

- วัยรุนเปนวัยที่ชอบสรางสรรค เลยแสดงออกในเรื่องของการสรางสรรคคํารวมดวย
(ซะงั้น) เชน คําวา จิบิจิบิ ฮุฮิฮุฮิ บะบะ เกเก (ออกแนวการรูจักใชคําซ้ํา มีลูกเลนไมนอย
ทีเดียวนะนั่น)
- เปนภาษางายๆ ไมเยอะ พิมพดวยอักษรนอยตัว เชน เช (ซึ่งหมายถึงโอเค เห็นดวย หรือ
ยอมตกลงตามนั้น)
- ไมอยากยกนิ้วพิมพหลายขั้นตอน (ขอนี้ออกแนวขี้เกียจเล็กนอย) เชน คําวา ผูหญิง
พิมพเปนผุหญิง ถาพิมพคําวา ใชหรือไม ดูจะยาวไปหนอย พิมพ ชิมิ เลยดีกวา สั้นดี
แถมงายดวย
หลากหลายเหตุผลของคนรุนใหม ในฐานะผูสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของกับการใชภาษาไทย
แอบมี ค วามรู สึ ก ว า แต ละเหตุ ผ ลก็ ซุก ซ อนความน ารั ก อยู มิ ใ ช นอ ย (เค า ถึง ว า ชา งหาเหตุ ผ ลมา
สนับสนุนใหดูดี มีสาระ) แตหากจะใหตัดสินวาการใชภาษาไทยในลักษณะดังกลาวถูกตองหรือไม
คงจะฟนธง (แบบหมอลักษณ) วาผิดทั้งรอย หรือถูกทั้งหมดคงไมได เพราะการใชภาษาไทยขึ้นอยู
กับ “ความเหมาะสม” หรือที่คนไทยรูจักกันดีในคําวา “กาลเทศะ” เปนสําคัญ
กาละ คือ การรูเวลา สวนเทศะ คือ การรูสถานที่ (ซึ่งมีความหมายแฝงอยูในทีวา หมายถึง
ควรหรือไมควร) นั่นหมายความวา เวลาเราจะเลือกใชภาษาในการสื่อสาร เราจะตองรูวากําลัง
สื่อสารกับใคร สถานที่ใด และขอเพิ่มอีกหนอยวา ในโอกาสไหน ถาหากคุยกับเพื่อนๆ บนสื่อ
ออนไลน การใชภาษาหรือถอยคําที่แปลงรางแลวก็คงไมใชเรื่องแปลกหรือเรื่องผิด แตหากคุยกับ
ผูใหญหรือคนที่ไมไดอยูในแวดวงภาษาดังกลาวก็ควรจะใชภาษาอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปนภาษาที่
ขยับเขาใกลกับความเปนทางการมากขึ้น เพราะการเลือกใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสมถือเปนการให
เกียรติคูสื่อสารในลักษณะหนึ่ง
ดังนั้น หากผูอานคนใดที่ยังดํารงตนอยูในฐานะคนรุนใหม ก็ลองสมมุติตัวเองวา ถือกระจก
อยูหนึ่งใบ (มือขวา หรือซายก็ไดคะ) และลองสะทอนภาพการใชภาษาของตนเองวา ภาษาที่ใชอยู
ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน ใชไดอยางถูกตอง เหมาะสม คูควรกับกาลเทศะแลวหรือไม หากใคร
ตอบวาใช ก็ปรบมือใหตัวเองไดเลยคะ เพราะนั่นหมายความวา คุณคือคนรุนใหมที่ใชภาษาไทยได
ถูกตอง เหมาะสม สวนใครที่ยังงงๆ คิ้วขมวดชนกันอยู ก็ลองปรับเรื่องการใชภาษาของตัวเองใหม
ทองไว...ทองไวในใจวา เราจะปรับตัวเองใหม เราจะใชภาษาไทยใหถูกตอง เราจะใชภาษาไทยให
เหมาะสม เราจะใชภาษาไทยอยางรูกาลเทศะ (ทองแลว ตองทําดวยนะคะ) เพียงแคนี้ อีกไมนานก็จะ
กลายเป น คนรุ น ใหมที่ มี ส ายสะพายติ ด ป ายวา คุณ คื อคนรุน ใหมที่ ใ ช ภ าษาไทยได อย า งถู ก ต อ ง
เหมาะสม....ดูเกและเทหมากๆ เลยนะคะ ^__^

