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บทที ่6
ภาษาไทยในปัจจุบันและ

แนวโน้มในอนาคต

พาวเวอรพ์อยทป์ระกอบการบรรยาย
รายวชิาภาษาไทยเชงิสังคมวทิยา รหัสวิชา 1542107



6.1 การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

• สภาพการใช้ภาษาไทยในปัจจุบนัมข้ีอสังเกตดังนี้

• 1. มคี าศัพทบ์ญัญัตขิึน้ใช้ในชีวิตประจ าวันและในวงการการศึกษาแขนงต่าง ๆ อย่างเพยีงพอ

• 2. มคี าเกดิใหม่โดยได้รับอทิธิพลจากภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ฯลฯ ขึน้จ านวน
มากและมกีารใช้ผสมปนเปกับค าไทย

• 3. ค าศัพทม์คีวามหมายกว้างขึน้เน่ืองจากอทิธิพลของสื่อสารมวลชน เช่น ค าว่า อุ้ม (อุ้มเดก็, ลักพา
ตัว)

• 4. เกดิการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่มมากขึน้ และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านทางสือ่ออนไลน ์



6.2 ปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

ปัญหาการใชภ้าษาไทยสามารถสรุปไดด้งันี ้

1. เกิดจากการใชภ้าษาตามใจผูใ้ชโ้ดยไมไ่ดต้รวจสอบความถกูตอ้งของไวยากรณแ์ละการออกเสียง

2. ใชต้ามความสะดวก เนน้ความเขา้ใจเพียงอย่างเดียวโดยไมแ่กไ้ขขอ้ผิดพลาดในการใชภ้าษา

3. เครง่ครดักบัโครงสรา้งทางไวยากรณม์ากเกินไป ท าใหเ้กิดการหลีกเลี่ยงการใชภ้าษาบางรูปแบบ



6.3 ลักษณะการ
ใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน

1. การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามระดับภาษา กาลเทศะ หรือไวยากรณรู์ปแบบอื่น 
ๆ

2. ใช้ภาษาไม่ถูกต้องตามภาษามาตรฐาน

3. ไม่ออกเสียงควบกล า้ หรือออกควบกล า้ไม่ตรงตามตัวอักษรควบ

4. ใช้ภาษาตามส่ือมวลชนโดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง

5. การพดูตัดค ามากเกินไป ท าใหฟั้งคลาดเคล่ือนได้

6. ใช้ภาษาโดยไม่ค านึงถงึกาลเทศะและความเหมาะสม



6.4 ภาษาไทยกับโลกสมัยใหม่

• 1. การเปลีย่นแปลงเป็นภาษาไทยสมัยใหม่
• ภาษาเปล่ียนแปลงในลกัษณะของการออกเสียง ค าศพัท ์รูปแบบ และลกัษณะอ่ืนอ่ืน ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนไป ภาษาท่ี

เปล่ียนไปเกิดจากการเปล่ียนแปลงของกลุ่มคนท่ีใชภ้าษาไทย ส่ือ และการกระจายตวัของประชากรเป็นส่วนหน่ึงของการ
เปล่ียนแปลงของภาษา จะเห็นไดว้า่มีค าศพัท์ จากทางภาคต่าง ๆ เร่ิมใชก้นัขา้มภาค เช่น ค าศพัทจ์ากทางภาคกลางมีการเร่ิม
ใชก้นัมากทางภาคเหนือ และภาคใตเ้น่ืองจากทุกคนไดดู้รายการโทรทศัน์ ท่ีเสนอภาษาจากทางภาคกลาง ในขณะเดียวกนั
กลุ่ม คนภาคกลางไดเ้ร่ิมใชภ้าษาจากทางภาคอีสานมากข้ึน เม่ือมีรายการโทรทศัน์เก่ียวกบัคนท่ีอาศยัในภาคอีสาน

• ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษไดเ้ขา้มามีบทบาทในทางศพัทว์ิชาการและศพัทท์างคอมพิวเตอร์มากข้ึนเช่นกนั กลุ่ม
เฉพาะเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดการพฒันาของภาษา ค าศพัทใ์หม่ ๆ เกิดข้ึนมากโดยเฉพาะกลุ่มวยัรุ่น มีภาษาเฉพาะของ
กลุ่ม เม่ือภาษาเกิดมีการใชก้นัใหม่ ท าให้ มีค  าศพัทใ์หม่นิยามข้ึนมา แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือหมดการใชข้องค าศพัทน์ั้นนั้น 
ภาษานั้นกจ็ะตกรุ่นและหมดความนิยมไป



6.4 ภาษาไทยกับโลกสมัยใหม่

2. สาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยสมัยใหม่

2.1 การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมสมัยใหม่ ส่งผลใหเ้กดิการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา 

2.2 การเปรียบเทยีบวัฒนธรรมตะวันตก กับวัฒนธรรมภาษาดัง้เดมิของไทยซึง่สลับซับซ้อน ลึกซึง้ เข้าใจได้ยาก ส่งผลให้
ละเลยและหลงลืมเดก็ยุคใหม่หลงลืมวัฒนธรรมไทย ซึง่เป็นสิ่งดงีามไปแต่กลับไปเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 

2.3 ความเจริญทางเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาท าใหไ้ด้รับข่าวสารตา่ง ๆ เกดิการเรียนรู้ ยอมรับและปรับเปลี่ยนภาษาไทยมากขึน้ 
โดยมุ่งความทนัสมัย ไม่ค านึงถงึรากฐานวัฒนธรรมภาษาเดมิ 

2.4 ความเจริญทางด้านสังคมและชุมชนต่างๆ



6.5 ตัวอย่างภาษาทีเ่ปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ

ภาษาวบัิต ิหรือ ภาษาอุบัต ิเป็นค าเรียกของการใช้ภาษาไทยทีม่กีารเปล่ียนแปลง และ ไม่ตรงกับกับภาษามาตรฐานตามหลัก
ภาษาไทยในด้านการสะกดค า  

“ภาษาวบิัต”ิ ใช้เรียก รวมถงึการเขยีนทีส่ะกดผิดบ่อยรวมถงึการใช้ค าศัพทใ์หม่หรือค าศัพทท์ีส่ะกดใหแ้ปลกไปจากค าเดิม ใน
ประเทศไทยมกีารวพิากษว์จิารณถ์งึปัญหาเดก็ไทยขาดการศึกษารวมถงึปัญหาภาษาวบิัติ

ท าใหเ้ดก็ไทย ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มปีระสิทธิภาพเทา่ทีค่วร ในขณะเดยีวกันได้มกีารใช้ค าว่าภาษาอุบัตแิทนทีภ่าษาวบัิติ
ทีม่คีวามหมายในเชงิลบ โดยภาษาอุบัตหิมายถงึภาษาทีเ่กิดขึน้มาใหม่ ตอบสนองวัฒนธรรมย่อย เช่นเดยีวกับภาษาเฉพาะ
วงการทีเ่ป็นศัพทส์แลง ค าว่า “วบิัต”ิ มาจาก ภาษาบาลี มคีวามหมายถงึ พนิาศฉิบหาย หรือความเคล่ือนท าใหเ้สียหาย



6.5 ตัวอย่างภาษาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ

• ตัวอย่างการใช้ภาษาที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ

ลักษณะการใช้ภาษา ตัวอย่าง

1. ค าท่ีสะกดผิดเพ่ือให้
แปลกตา

นู๋ (หน)ู ชิมิ (ใช่ไหม) หรา 
(หรอื)

2. การลดรูปค า วิดวะ (วิศวกรรม) นดุ 
(มนษุย)์

3. ค าท่ีสะกดผิดใหต้รงกบั
เสียงอ่าน

ใช่มัย้, ช่ายมา้ย (ใช่ไหม)

4. ค าท่ีสะกดผิดเพ่ือแสดง
อารมณ์

อาราย (อะไร) หนาย (ไหน)



6.6 การใช้ภาษาเพือ่
การสื่อสารใน

อนาคต

• ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของชาติ ควรจะไดรั้บ
อนุรักษ์

• ในยคุปัจจุบนัวชิาการและเทคโนโลยต่ีางๆ ไดก้า้วหนา้ไปอยา่ง
รวดเร็วมาก ท าใหเ้กิดเทคนิคใหม่ ๆ ในการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเนน้
ความสะดวกสบายและความรวดเร็ว 

• การใชภ้าษาไทยในการส่ือสารในปัจจุบนัส่วนหน่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพชีวิตท่ีเจริญมีการใชภ้าษาส่ือสารกนั
เฉพาะกลุ่มมากข้ึนและส่ือสารมวลชนไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อสังคม
มากข้ึน 

• สภาพการณ์เช่นน้ีหากไม่เร่งรีบหา ทางแกไ้ขและป้องกนัเสียแต่เน่ิน
ๆ นบัวนัภาษาไทยกจ็ะยิง่เส่ือมลง เป็นผลเสียต่อเอกลกัษณ์ และ
คุณค่าของภาษาไทย



6.7 ความอยู่รอดของภาษาไทยในยุคดจิติอล 

ประเทศไทยเป็นในประเทศทีม่ีทัง้ภาษาพูดและภาษาเขียน
เป็นของตนเอง จงึเป็นส่ิงทีท่ าใหค้นไทยทุกคนภาคภมูิใจใน
วัฒนธรรมด้านภาษา แต่การใช้จนเคยชิน ท าใหเ้กดิการ
ละเลย

ในปัจจุบันเทคโนโลยกีารสื่อสารออนไลนม์ีส่วนทีท่ าให้
ปัญหานีชั้ดเจนมากขึน้ ค าทีใ่ช้ในอินเทอรเ์น็ตจงึ
แพร่กระจาย และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว ท าให้
เอกลักษณแ์ละคุณค่าของภาษาไทยจะค่อยๆ สูญเสียไป



วธีิการอนุรักษภ์าษาสามารถท าได้ดังนี้

1. ปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน

2. ปลูกจติส านึกให้รู้จักรักภาษาไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

3. เปลีย่นแปลงตนเองให้เป็นผู้ทีใ่ช้ภาษาไทยอย่างระมัดระวัง 

6.7 ความอยู่รอดของภาษาไทยในยุคดจิติอล 



6.8 ภาษาไทย
ยุค 4.0

“ภาษาไทย 1.0” คือยุคทีก่ารเรียนภารสอนภาษาไทยมุ่งเน้นทีก่ารอ่าน การเขียน และการแตง่ค าประพนัธ ์
ดงัจะเหน็ไดจ้ากภาษาไทยในสมัยอยุธยาจนถงึสมัยรัตนโกสินทรต์อนต้น

“ภาษาไทย 2.0” คือยุคทีมี่การอธิบายภาษาไทยโดยอาศัยโครงสร้างของภาษาตามแบบ สยามไวยากรณ ์
ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร เป็นยุคของการพจิารณาตนเองโดยอาศัยรูปแบบของไวยากรณภ์าษาอ่ืน ทีเ่ช่ือ
กันใน สมัยน้ันว่าเป็นรูปแบบ “สากล” 

“ภาษาไทย 3.0” คือยุคทีส่อนภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ดงัทีป่รากฏอยู่ในหลักสูตรของ 
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ซึ่งมีทัง้เร่ืองการพดู การฟัง การอ่าน การเขียน หลักภาษา และ วรรณคดี

“ภาษาไทย 4.0” เป็นภาษาไทยทีมี่การ ปรับตวั รับความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะจากภาษาอังกฤษไดโ้ดยไม่
ผิดเพีย้น เช่น การใช้ศัพทบ์ัญญัตวิ่า “โภคภณัฑ”์ และ “นวัตกรรม” ข้างตน้ก็ตอ้งใหเ้ข้าใจความหมายที่
ถกูตอ้ง การเขียน “ค าทบัศัพท”์ ทีต่อ้งเขียนใหใ้กลเ้คียงกบัการออกเสียงในภาษาเดิมใหม้ากท่ีสดุ เท่าท่ีอกัขรวิธี
ไทยจะอ านวยให้



ภาษาไทยเน็ต : การ
เปลี่ยนแปลงของ
ภาษาไทยจากอทิธิพล
ของอินเทอรเ์น็ต

ท่ามกลางสภาพสังคมยุคโลกาภวัิตน ์
เทคโนโลยกีารสือ่สารพัฒนาไปอย่างมาก
เป็นการสือ่สารไร้พรมแดนเชือ่มโยงผู้คน
ทั่วโลกเข้าด้วยกัน

บทบาทของภาษาจากเดมิทีใ่ช้ในการ
สนทนาด้วยวธีิการพูดและการเขยีนเท่าน้ัน 
ได้เพิม่ช่องทางใหม่ขึน้มาเป็นการพมิพผ่์าน
หน้าจอคอมพวิเตอร ์

ภาษาจงึได้ถูกปรับใช้เพือ่ให้สามารถสือ่สาร
กันได้ในวธีิการสือ่สารรูปแบบใหม่ดังกล่าว
ซึง่กค็อื “ภาษาไทยเน็ต”



ลักษณะของภาษาไทยเน็ต

1.1 การตดัค าใหส้ั้นเพือ่
การพมิพท์ีร่วดเร็ว

1.2 สะกดค าเพือ่เล่ียง
ค าตอ้งห้าม

1.3 สะกดการพูดของ
เดก็ (baby talk)

1.4 สะกดตามการออก
เสียง

1.5 จงใจเปล่ียนรูปแบบ
การสะกดค า



6.9 สรุป

• ลกัษณะการใชภ้าษาไทยในปัจจบุนั ไดแ้ก่ มีค าศพัทบ์ญัญตัิขึน้เพ่ือใชใ้นวงการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ค าท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั
มีหลากหลายขึน้ ความหมายก็กวา้งขึน้กวา่เดิมเพราะอิทธิพลจากเทคโนโลยี

• ปัญหาการใชภ้าษาไทยในปัจจบุนั คือ ใชต้ามความสะดวกและไม่ตรวจสอบความถกูตอ้งของไวยากรณ ์ท าใหมี้การใชค้  าผิด
เสียง ผิดความหมาย 

• ลกัษณะการใชภ้าษาไทยในปัจจบุนั มีทัง้การตดัค า ไม่ออกเสียงควบกล า้ ใชต้ามสื่อมวลชนโดยไม่ตรวจสอบความถกูตอ้ง ซึง่
ท  าใหเ้กิดปัญหาในการใชภ้าษาตามมา

• แนวทางการใชภ้าษาไทยในอนาคต ผูใ้ชจ้ึงควรอนรุกัษภ์าษาไทย ปลกูฝังวฒันธรรมรกัการอ่าน ใชภ้าษาไทยใหถู้กตอ้งตาม
หลกัไวยากรณ ์ไม่ใชภ้าษาตามความเคยชิน 

• ภาษาไทยในยคุ 4.0 มีลกัษณะการใชภ้าษาท่ีมีการปรบัตวัรบัเอาความคิดใหม่ ๆ จากตา่งประเทศมาปรบัใชก้บัภาษาไทยให้
เหมาะสมท่ีสดุ
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