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โดย ศิริวรรณ    ฉายะเกษตริน 
หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
  ณ วันนี้ พุทธศักราช ๒๕๔๗  ชาวเขาบนดอยตุงคนหนึ่ง    (อายุประมาณใกล ๆ  หกสิบป)   
บนใหเราฟงวา  ทุกวันนี้สตรอเบอรี่ในไรของแกมีออเดอรมาก  แพ็คไมทันบางครั้งตองแคนเซิลไป  แกพูด
คําวา "ออเดอร" "แพ็ค" "แคนเซิล" อยางไมตะขิดตะขวงใจ  ทั้ง ๆ ที่แกไมเคยเรียนภาษาอังกฤษจนนิดเดียว   
จึงไมนาประหลาดใจที่คนเมืองของเราในกรุงเทพมหานคร จะใชคําวา   ฮัลโหล  โอเค  ฮอลิเดย  ช็อปปง  
เช็คอิน  เช็คเอาท   เคานดาวน  รีเควส  ดินเนอร  วีคเอ็นด  พรีเซ็นต  สคริปต  รูสตอก  แกรนดเซล   แท็กซ่ี  
เทสตเสียง  เช็คบิล  ไดเอท  แบรนดเนม  มีทติ้ง  คอนเสิรต  คอมเมนต  บอสส  สตัฟฟ  เก็ตหรือยัง   
โปรแกรม  ซีร็อกซ  รีไซเคิล   ปรูฟ ชีท แฮร   เคลียร  ฮอลล   หมดมูด  เฟล  ฟอรม  แดนเซอร   โปรดิวเซอร  
บายบาย  ซุปเปอรมาเก็ต  มินิมารท  เรสเตอรอง  ฟรีแรนซ  แฮนดเมด  รีเซ็บชั่น  ไฮคลาส  ไฮโซ  โลวเทสต  
สปริต  ออฟฟศ  สปอรตคลับ  เซอรไพรส  โหวต  โพล ฯลฯ   
 ทั้งนี้ไมไดรวมศัพทเทคนิคตาง ๆ ของบางวงการ  เชน  แพทย  ธนาคาร  เศรษฐศาสตร  หรือ
ศัพทเฉพาะของศาสตรสาขาตาง ๆและไมรวมคําที่ไมมีใชในภาษาไทยจึงตองใชทับศัพทแตจะขอเรียกรอง
เฉพาะคําที่มีใชในภาษาไทย  แตไมตองการใช  พอใจที่จะใชคําภาษาตางดาวมาแทน  อาจจะดวยเหตุผล
นานาจิตตัง  เชน คิดคําไทยไมออก  เขาใจยาก   ติดภาษาฝรั่ง เคยชิน ดูเก ทันสมัย ไดอารมณ ดูมีการศึกษาสูง  
ดูฐานะดี ฯลฯ  อะไรก็วากันไป 
 จะขอยกตัวอยางประโยคที่นิยมใชกันหนาหู  เชน  เวลาจัดรายการวิทยุ "เบรคหนาขอใหทุกสาย
รีเควสเขามานะครับ” และในชีวิตประจําวันเราก็จะไดยินบทสนทนาเหลานี้     เชน  ปใหมนี้จะไปเคานดาวน
ที่ไหน, วีคเอ็นดนี้จะไปฮอลิเดยที่ไหน, ชวงนี้บีซซี่มากเห็นทีจะไปช็อปปงแคซุปเปอรมารเก็ตใกล ๆ คอนโด 
เทานั้นพอ, วันนี้ขอเคลียรกันหนอย,  ขืนฟอรมมากโดนเช็คบิลแน,  ทําอะไรใหมันแฟร ๆ หนอย, วันนี้ปวด
เฮดจังสงสัย ซีเรียสไปหนอย  ไปรีแลกซ ยานสยามสแควรแถวเซ็นเตอรพอยทกันเถอะ  โอ.เค.?   
 ณ วันนี้ปพุทธศักราช ๒๕๔๗ เชนกัน ทานลองวิเคราะหบทสนทนาตอไปนี้ดูวาคําไทยของเรา 
มีเหลืออยูกี่คําในวิถีชีวิตของคนเมือง 
 "วันนี้ เราจะเอาโปรเจ็คตางๆในมาสเตอรแพลนมาพรีเซนตดูกันในบอรดเพื่อจะได 
เบรนสตอรมมิ่ง  และแชรไอเดียกัน รวมทั้งชวยกันแอพพรูฟกอน ถาโอ.เค.ไมมีคอนฟลิคทอะไรก็จะได
ฟอรม กรุฟทํางาน  และขอตั้งบัดเจทไวเสียแตเนิ่น ๆ จะไดชัวร   และอยาลืมงบเอ็นเทอรเทนแอดเขาไปดวย
ละงานจะไดสมูธ เขาใจ ?  อึ…ม ! แลวกออยาลืมไปดีลกับเซ็คช่ันตางๆ ใหหมดละ   ฮารตแวร ซอฟแวรที่จะ
เตรียมไปก็คอนเฟรมใหเรียบรอย  งานจะไดเพอรเฟค  และโฟลวเสียที  ฟอรมแลวเฟล ฟอรมแลวเฟล 
หมดมูด  ยังไง ๆ จอบนี้ขอแฮบปสักจอบนะ  โอ.เค.  



 แลวลองหันมาดูเร่ืองชื่อของคนไทยกนับาง โดยเฉพาะการตั้งชื่อเลน (ก็มักไมคอยเรียกชื่อเลน
กันแลว มักใชวา "นิคเนม" )   เดี๋ยวนีค้นไทยเขามีช่ือเลนกันดังตอไปนี ้
 นองแคท  นอยจอย  นองบอย  นองเปล  นองเบิรด  นองบอบ  นองท็อป  นองไทด  นองไมด  
นองนัท  นองแนน  นองแคน  นองโคก  นองฮาย  นองมาย  นองเมร  ฯลฯ  บางทีก็นิยมมากกวาพยางคเดียว    
เชน    ญาญา   ชาชา    นีโน    วิลล่ี    บอบบี้   โทนี   จิ๊กกี๋   จีจี้   พอลลา   มาชา   บิลล่ี   นาตาชา   คริสตินา  
บาบารา ฯลฯ  ถามีเชื้อสายก็ไมวากัน  แตถาคนไทยแท ๆ …… ขอรอง ๆ  โดยเฉพาะวงการดารา  นักรอง  
ดวยแลว   ถาชื่อเปนไทย  อาจถึงกับไมมีใครดู  ไมมีใครฟงกันทีเดียว  หรือแมแตหนาตา  ถาหนาไทย ๆ ก็ไม
เปนที่นิยม  หากินไมไดตองไปเสริมดั้ง  เหลาคาง  ทําตาหลาย ๆ ช้ัน  แบบฝรั่ง  จึงจะเขาตากรรมการ 
 อาหารไทยซึ่งกําลังจะรณรงคใหเปนครัวของโลก คนตางประเทศนิยมรับประทานทอดมันปลา  
ตมยํากุง  ขาวผัดกะเพรา  ฯลฯ  แตคนไทยกลับนิยมพิซซา  แซนวิช  แฮมเบอรเกอร  เคก  พาย  สลัด  สเต็ก  
บารบีคิว ฯลฯ  ถึงขนาดนี้แลวคงไมตองเสียเวลาไปเชิญชวนใหฟงเพลงไทยเดิม  สองชั้น  สามชั้น  เพลงเกา  
เพลงตับ  ใหปวยการเปลา  หรือไมตองเรียกรองใหนุงกระโจมอกอาบน้ํา แบบอังศุมาลินหรือนุงผาซิ่น      
อยูกับบาน  แตขอรองเพียงแคจะกินจะอยู จะนุงจะหม  จะพูดจะจา  ก็ดูใหงามอยางไทย  ไวหนาบรรพบุรุษ  
หรือใหเกียรติบรรพชนไทยบาง  ทุกวันนี้เราขายวัฒนธรรมที่โดดเดนไมเหมือนใคร  ที่บรรพบุรุษไทย  ส่ัง
สม  สืบทอด  มาใหเปนตนทุน   หากเราไมรักษาไวกลับไปเอาของใหม ๆ เขามาปะปนมากลบกลืน  จนไมรู
วาของเดิมเปนอยางไร  ของแทคืออยางไร  เราก็จะถึงวันที่เรียกวา "ทุนหายกําไรจม"  ไมมีใครเขาจะเสียเงิน
คาเครื่องบินเดินทางมาดูของหางาย  หาดูที่ไหนก็ได  ทําไมตองมาดูถึงเมืองไทย  ที่เขามาเพราะเขาตองการ
มาดู "ความเปนไทย"  มาดูคนไทย ดูวัฒนธรรมไทย  ดูรําไทย  ดูวัดไทย  ดูเมืองไทย  ชิมอาหารไทย  ฟง
ภาษาไทย  ฟงเพลงไทย   สัมผัสบรรยากาศแบบไทย ๆ  ชนบทไทย  น้ําใจคนไทย ฯลฯ  ซ่ึงทุกอยางที่กลาว
มานี้  เปนเอกลักษณ  เปนสมบัติวัฒนธรรมของไทยที่ไมมีที่อ่ืนในโลกเปนมรดกโลก  เราตองภูมิใจ  ตอง
อนุรักษรักษาไวอยางเหนียวแนนมั่นคง  ชวยกันกอบกูวิกฤติวัฒนธรรมของชาติ  เรียกรองใหคานิยมแบบ
ไทย ๆ กลับคืนมาสูหัวใจของคนไทยอีกครั้ง    โดยเริ่มตนเสียแตวันนี้  กอนที่จะสายเกินไป  เร่ิมตนที่ตัวเรา 
ใชสินคาไทย  รับประทานอาหารไทย  อนุรักษวัฒนธรรมไทย  ช่ืนชมวิถีชีวิตไทย  ยกยองคนที่ใชภาษาไทย
ถูกตอง  ชัดเจน  สนับสนุนส่ือที่นําเสนอความเปนไทย ปลูกฝงส่ังสอนลูกหลานของเราใหนิยมไทย           
ใหมีความเปนไทยมากที่สุด   ถึงแมจะมีหลายคนหัวเราะ และคิดวา "เราจะขวางโลกไดอยางไร"  เราก็คงจะ
มีคําตอบอยูในใจอยางสงบเสงี่ยมเจียมตัว และมีสติวาอยางนอยเราก็จะชวยชะลอวันเวลาที่จะไดยินวา     
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ช่ือ  วิลเล่ียม, แอนดรู  หรือไมเคิล……… ใหชาลงบาง 
 หวังวาบทความจากความรูสึกนึกคิดฉบับนี้จะชวยสะกิดใจคนไทยดวยกันบาง    อยางนอยก็

ชวยกันรื้อฟนทวงเอาคําไทยของเราคืนมา 
 



ขอมอบแด  อาจารยศิริวรรณ   ฉายะเกษตริน 
 

"ซึ้งคาภาษาไทย" 
ฉันเกิดมาเติบใหญไทยสายเลือด 

ไทยถูกเชือดเฉือนขวานฉันหวั่นไหว 
กายจิตฉันมั่นรักภาษาไทย 
พูด  อาน  ฟง  เขียนได  ใชรําพัน 
 ทุกวันนี้ภูมิใจในภาษา 
ซึ้งคุณคาพยายามความมุงมั่น 
อยากเห็นเยาวชนทุกคนนั้น 
พูด  อาน  ฟง  เขียนกันภาษาไทย 
 คิดหาทางอยางไรหนอรอความหวัง 
เยาวชนรุนหลังเปนไทยได 
เปนไทยทั้งตลอดตัวทั้งหัวใจ 
ไทยจะไดคงมั่นนิรันดรกาล 
 ถึงวันนี้ดีใจครูไทยคิด 
หาทางปลิดปญหาภาษาสาน 
งานสรางสรรคดวยความคิดปณิธาน 
"ศิริวรรณ  คลินิกหมอ"  ขอปรบมือ 
 

ศิริพร    บุญยัง 
ร.ร.อางทองพัฒนาฯ  
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