
คุยกับหมอภาษา 
“ปญหาการใชภาษาไทย” 

 โดย   ศิริวรรณ    ฉายะเกษตริน 
 หัวหนาโครงการหมอภาษาพฒันาเยาวชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น
พื้นฐาน 
 
 ในฉบับที่ผาน ๆ  มา   ไดคยุกนัไปถึงปญหาการออกเสยีง   ร, ล   และ   ร, ล, ว   ควบกล้ํา 
พรอมทั้งเสนอวิธีแกปญหาโดยใชเครื่องมอืของโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน   ใหทานผูอานใชฝก 
ดวยตนเอง   หรือใชกับคนขางเคยีงไปแลว   แตปญหาในการออกเสียงภาษาไทยไมไดมีเพยีงเทานัน้   ยังมี 
ปญหาหรือทีเ่ราเรยีกวา   “โรคสมมต”ิ   อีกหลายโรค   เชน   ส, ซ   อักเสบ   คือ   ออกเสยีงตวั   “ส, ศ, ษ   
และ   ซ”   มีลมพนหนาคํามากหรือแรงเกนิไปเหมือนเสยีงตวั  “S”   โรคมะเรง็ในหลอดเสยีง  ฉ, ช   คือ 
ออกเสียง   ฉ   และ   ช   เหมือนเสยีง   sh   โรค  ถ, ท   ทรพิษ   คือ  ออกเสียง  ถ, ท   เปนเสียง  ช   เชน    
เธอ   →   เชอ    ที ่  →   ช่ี        โรค   จ   จานเจือจาง   คือ   ออกเสียง   จ   เปน   ช   เชน   จริง ๆ   →   ชิง ๆ 
พระจนัทร   →   พระชนั    ใจไมดานพอ   →   ไชไมดานพอ   ปญหาเสียง   ง   เปน   ห, ฮ   เรียกวา 
โรค ง   งู   หงดุหงดิ (เปนปญหาเฉพาะคนภาคใตบางจังหวดั) เชน  เงนิงบประมาณ   →   เฮนิฮบประมาณ
,หงดุหงิด  →   หุดหดิ, ฮุดฮดิ โรคตัวสะกดออนแอ   คอื     ไมออกเสยีงตวัสะกด     เชน   สิบบาท  →  สิบะ,  
พูดไมชัด   →  ผูไมชะ,   เดก็  →  เดะ  โรควรรณยกุตเคล่ือนเรื้อรัง  คือ  ออกเสยีงวรรณยุกตเล่ือนไปจาก
ระดับเสียงหนึง่เปนอีกระดับเสียงหนึ่ง  เชน  แม  →  แม,  แน  →  แน,  มาก  →  มาก,  แกไข  →  แกไข,   
เคลือบ  →  เคล้ือบ,  ผูหญิง  →  พูหญิง,     เกาสิบเกา  →  เกาสิบเกา,   ยีสิ่บ  →  ยี้สิบ     ปญหาวรรณยุกต
เคลื่อนนี้ปจจุบนัวัยรุนเปนกันมากจนกลายเปนแฟชั่น    ปญหาจากภาษาถิน่ยังมีอีกมาก  เชน เรือน  →  เฮือน,    
รัก  →  ฮัก,   ขวัญ  →  ขวน,  ไม  →  มาย,   ใช  →   ชาย,   พบ  →   พ็อบ,  เคารพ  →  เคา-ร็อบ  ฯลฯ 
 ปญหาการออกเสียงที่หยิบยกมานี้   เพียงเพือ่เปนตัวอยางเทานั้น  จริง ๆ แลว   ยังมีปญหา 
การออกเสียงอกีมาก   ซ่ึงปญหาเหลานี้นอกจากจะทําลายระบบของภาษาไทยแลว   ยงัอาจทําใหการสื่อสาร 
ผิดพลาดไมบรรลุวัตถุประสงคและการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่ผิด ๆ นี้   ยังสรางความหงุดหงดิรําคาญใจ 
ใหแกผูสนใจและหวงใยภาษาไทยทั่วไป   แตก็มีบางคนมคีวามเหน็วา  “จะอะไรกันนกักันหนา  พูดแลวรู
เรื่อง  เขาใจ  ก็พอแลว”   จริงอยูภาษาไทยเปนภาษาที่มีชีวิต  เมื่อยังมีผูใชก็ยอมมกีารเปลี่ยนแปลงเกดิขึ้นอยู
เสมอ 
ซ่ึงจะทําใหลักษณะของภาษาเปลี่ยนแปลงไปไดในวันขางหนา   ดังนั้นผูใชภาษาหรือเจาของภาษาจึงควรใช 
ดวยความระมดัระวัง   ยินยอมหรือยอมรับเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่จะทําใหภาษางอกงามและงดงาม   
แตก็ควรชวยกนัยับยั้งหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหภาษาเสื่อมหรือทรุดโทรมลง   ซ่ึงหลักการหรือ 



บรรทัดฐานสําหรับยึดถือก็ควรยึดหลักความถูกตองตามระบบ   ระเบยีบ  และเหมาะสมตามความนิยม 
 
 
กาลเทศะและบุคคล   สุภาพ  ชัดเจน   ซ่ึงทุกคนที่เปนเจาของภาษาควรมีสวนรับผิดชอบในการรักษาและ
สืบทอดอยางมีมาตรฐาน   ไมใชวาปลอยไปตามกาลเวลาอยางไมใสใจ   ขอเพียงพูดแลวเขาใจกพ็อแลว   
นั่นคือการใชภาษาเพื่อชีวติหรือเพื่อสนองความตองการหรือผลประโยชนของตนเองจริง ๆ  เพยีงอยางเดียว 
ยังไมไดใชชีวติเพื่อภาษาเลย   ภาษาเปนเรือ่งของคนทั้งชาติ   เปนเรื่องของการยอมรับรวมกันของสังคม   
การที่ภาษาเปลี่ยนหรือขยายตัวก็จะเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม   ถาถือวาเปนปญหาก็คือ
ปญหาของสังคมที่ทุกสวนตองรวมกันแกปญหา   ปญหาการใชภาษาเปนเรื่องใหญที่เกิดขึ้นทุกยุค ทุกสมัย 
ตอเนื่องกันมาและเปนปญหาที่แกยากตองใชเวลาเพราะภาษาไทยเปนภาษาที่ประณตี  ละเอียดออน 
มีเอกลักษณ  เปนวัฒนธรรม   ตองคอยเปนคอยไป   ตองอาศัยหลักการยืดหยุนและยินยอมมากกวาการ
บังคับ 
 ยิ่งสังคมขยายมากขึ้นเทาใดปญหาใหม ๆ  ก็เกิดขึ้นเทานั้น    โดยเฉพาะโลกทุกวันนี้
เปนโลกแหงการสื่อสารที่ไรพรมแดน  ภาษา  ศิลปวัฒนธรรม  คานยิมและความเจริญทางวัตถุตาง ๆ   
หล่ังไหลเขามาจากทุกทิศทาง ปญหาก็ยิ่งมมีากขึ้น ซ่ึงทุกฝายจะตองชวยกันหาทางแกโดยเฉพาะที่ตนเหต ุ
 นับตั้งแตปญหาเรื่องตัวหลักสูตร  เร่ืองครูผูสอน  เรื่องนักเรียน  หรือผูเกี่ยวของ  เชน    
ผูปกครอง   ผูบริหารทุกระดบั   สังคม   ตลอดจนสื่อมวลชนตาง ๆ   และปญหาดานการใชภาษาก็ไมไดมี
เทาแตเพยีงเรือ่งการออกเสียงเทานั้น   แตมีปญหาในทกุทักษะทั้งในดานการฟง การพูด  การอานและ 
การเขียน  เชน 
 ปญหาดานการฟง   ก็มี  เชน  ฟงแลวจับใจความสําคัญไมได   ฟงแลวแยกขอเท็จจริง 
ไมได   ฟงแลวตีความไมได  ฟงแลวจับประเด็นไมได   ขาดสมาธิในการฟง  และฟงแลวถายทอดไมได  ฯลฯ 
 ปญหาดานการพูด  เชน  พดูไมชัด  พดูตดิอาง  พูดไมเปน  พดูไมตรงประเด็น  พูด
ตอเนื่องเปนขอความยาว ๆ  ไมได   พดูเหมือนอาน  พดูเสียงออน  (ทําเสียงไมสมวัย)  พูดเหนอ  พูดไม
สุภาพหรือใชถอยคําไมเหมาะสม  พูดไมถูกกาลเทศะ  พูดในที่ประชุมชนไมได  ฯลฯ 
 ปญหาดานการอาน  เชน  อานไมถูกอักขรวิธี อานจับใจความไมได อานแยกขอเท็จจริง
ไมได   อานแบงวรรคตอนผิด  อานเสียงเพี้ยน เหนอ   อานตูตัว   อานผันวรรณยกุตไมถูกตองหรือ
วรรณยกุตเคล่ือน  ฯลฯ 
 ปญหาดานการเขียน  เชน  เขียนตวัอักษรวบิัติ   เขียนสะกดการนัตไมถูกตอง   เขยีน
ลายมือ 
อานไมออก   เขียนเรียบเรียงถอยคําไมสละสลวย   เขียนไมตรงประเด็น   เลือกคาํมาใชไมเหมาะสม 
ใชสํานวนไมถูกตอง  เขียนเรียงความไมเปน  เขียนยอความไมได  เขียนลําดับความสับสน  ฯลฯ 



 หากทานผูอานพบวายังมีปญหาอะไรอีก    ชวยเพิ่มเติมใหดวยนะคะ  ฉบบัหนา 
คอยคุยกนัใหมคะ 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 โดย   ศิริวรรณ์    ฉายะเกษตริน 

