
  นสพ.เดลินิวส์  ฉบบัวันศุกรท์ี่  28  เมษายน  2560 

 ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย 
  

วิชา GAT :  ส่วน  

 ชุดที่ 9   (ตอนที่ 1/2)  
  
ความสามารถในการอา่น เขยีน คิดเชิงวิเคราะห ์และการแก้ปัญหา 
คําสั่ง อานบทความเรื่อง “ปญหาการใชภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน” ในบทความนี้มี
ขอความที่กําหนดซึ่งพิมพดวยอักษรตัวเขมอยู 10 ขอความ ทายบทความจะมีตาราง
สรุปขอความที่กําหนด ซึ่งแตละขอความมีตัวเลข 2 หลักกํากับตั้งแตเลข 01 ถึง 10 
แลวสรุปความเชื่อมโยงของขอความที่กําหนดแตละขอความกับขอความอื่นๆ ที่เหลือ 
ใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทความ และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
เกณฑที่กําหนด ไดแก 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนผลโดยตรง 
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนผลโดยตรง
หรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา แลวตามดวยตัวอักษร “A” 

 ถาขอความที่กําหนดมีขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) เปนสวนประกอบ / 
องคประกอบ / ความหมาย ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่เปนสวนประกอบ 
/ องคประกอบ / ความหมาย แลวตามดวยตัวอักษร “D” 

 ถาขอความที่กําหนดมีผลทําใหขอความอื่น (ซึ่งอาจมีไดหลายขอความ) ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ใหระบายตัวเลข 2 หลักหนาขอความที่ถูกลด / 
ยับยั้ง / ปองกัน / หาม / ขัดขวางนั้น แลวตามดวยตัวอักษร “F” 

 ถาขอความที่กําหนดไมมีขอความอื่นที่เปนผลโดยตรงหรือที่เกิดขึ้นในลําดับถัดมา 
หรือที่เปนสวนประกอบ / องคประกอบ / ความหมาย หรือที่ถูกลด / ยับยั้ง / 
ปองกัน / หาม / ขัดขวาง ดังกลาวขางตน ใหระบายคําตอบเปนตัวเลข “99” แลว
ตามดวยตัวอักษร “H” 
ทั้งนี้ใหใชเลขกํากับขอความที่กําหนด 01, 02, 03, ..., 10 เปนเลขขอ 1, 2, 3, ..., 10 ในกระดาษคําตอบ 

 
ขอสอบแตละขออาจมีไดหลายคําตอบ หากตอบผิดจะถูกหักคะแนนคําตอบที่ผิดคําตอบละ 4 คะแนน 

โดยหักจากคะแนนรวมของขอสอบขอนั้นๆ (ไมหักคะแนนขามขอ) ดังนั้นถาไมมั่นใจ อยาเดา 
 

บทความ 
ปญหาการใชภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน  

 ในปจจุบันการสื่อสารของกลุมเยาวชนนั้นไดมีการประดิษฐคําศัพทใหมๆ ออกมา 
เพื่อใชสื่อสารกันเปนจํานวนมาก ซึ่งคําศัพทเหลานี้ก็ลวนเปนที่นิยมเปนอยางยิ่ง 
อาทิ จุงเบย บองตง ตอมตง ฝุดๆ เมพขิงๆ เปนตน สิ่งเหลานี้สะทอนอะไรใน
สังคมไทยกระนั้นหรือ 
 ประเด็นของการใชคําศัพทเหลานี้ อาจวิเคราะหไดเปน 4 ประเด็น ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของภาษา ความผิดพลาดอันเกิดจาก
การพิมพ การใชภาษาวิบัติจากหลักการใชภาษาเชิงอนุรักษนิยมและความพยายาม
ในการประดิษฐศัพทใหมขึ้นมาใชในภาษาไทยของกลุมวัยรุน 
 ถาเราพิจารณาจากธรรมชาติของภาษาซึ่งมี 4 ประการ คือ ภาษาใชเสียง      
สื่อความหมาย ภาษาประกอบจากหนวยเล็กเปนหนวยที่ใหญขึ้น ภาษามีการ
เปลี่ยนแปลง และภาษามีลักษณะบางประการที่เหมือนกันและแตกตางกัน เราจะ
เห็นไดชัดเจนวา ธรรมชาติของภาษาประการที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงของภาษา
นั้น สามารถอธิบายที่มาของคําศัพทวัยรุนตางๆ ไดเปนอยางดี เพราะถอยคําใน
อดีตเปนจํานวนมากก็มีการพัฒนาจนมาถึงถอยคําที่ใชในปจจุบัน ดวยวิธีการตางๆ  

 
 
 
 
 
 
 
  
ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาษามีหลายประการ ไมวาจะเปน การกรอนคํา 
เชน หมากมวง เปน มะมวง ฉันนั้น เปน ฉะนั้น อยางไร เปน ยังไง เปนตน หรือ
แมกระทั่งการเปลี่ยนแปลงความหมาย เชน พาย แตเดิมแปลวา ไมชนะ แพ 
แปลวา ชนะ แตในปจจุบัน ทั้ง พายและแพ แปลวา ไมชนะทั้งคู นอกจากนี้ 
อิทธิพลของภาษาตางประเทศก็มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาษา ลองไปคุยกับคน
ในยุคกรุงเทพทวารวดีศรีอโยธยา ก็คงมิรูจักคําวา คอมพิวเตอร ฟุตบอล เบนซิน 
ดีเซล ฯลฯ 
 อีกประเด็นหนึ่งที่นาจะนํามาอธิบายการใชคําศัพทเหลานี้ ความผิดพลาดจาก
การพิมพซึ่งปญหาการพิมพและการสนทนาทางอินเทอรเน็ตของเหลาวัยรุน    
เพราะจะสังเกตไดวา คําบางคําที่พิมพผิดเปนเพราะตัวอักษรนั้นอยูใกลกันใน
แปนพิมพ โดยเฉพาะแปนพิมพในโทรศัพทมือถือซึ่งมีขนาดเล็กและเมื่อพิมพผิด
แลวสําเนียงอาจจะคลายศัพทเกาหลีที่นิยมใชกันในยุคนี้ก็เลยกลายเปนที่นิยมใน
เวลาตอมานั่นเอง 
 แตสําหรับในอีกมุมมองหนึ่งนั้น สะทอนวาเปนการใชภาษาวิบัติ ซึ่งมักเปน
กลุมของครูภาษาไทยหรือกลุมที่มีแนวคิดเชิงอนุรักษนิยม บุคคลกลุมนี้มองวา   
การใชถอยคําเหลานี้เปนการทําใหความงามทางภาษาลดลง และหากเด็กนําไปใช
อยางไมถูกตองและปะปนกับภาษาในระดับทางการแลว หรือใชในกาลเทศะที่      
ไมเหมาะสมยอมกระทบกระเทือนตอวัฒนธรรมการใชภาษาของชาติไทยได ยิ่งมี
กรณีที่ราชบัณฑิตยสถานจะนําคําศัพทเหลานั้นเขาบรรจุในพจนานุกรมดวยแลว 
คนกลุมนี้กลับมองวายิ่งไมเหมาะสม เพราะคําศัพทเหลานั้นเปนคําศัพทที่เกิดขึ้น
ตามสมัยนิยม คงจะไมดํารงอยูตลอดไป เมื่อเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยความนิยมก็
อาจจะเปลี่ยนไดและสูญหายไปตามกาลเวลาแตถามีการบรรจุคําศัพทเหลานี้ลงไป
ในพจนานุกรมก็เทากับวาเปนการสงเสริมใหคําศัพทเหลานี้ดํารงอยูไดนาน และจะ
ทําใหภาษาที่ผิดกลายเปนความถูกตองไปเสีย 
 อีกประเด็นหนึ่งที่นาจะนํามาพิจารณาก็คือ คําศัพทตางๆ นั้นเปนความ
พยายามในการประดิษฐศัพทใหมของวัยรุนซึ่งเปนการกระทําอยางเจตนาและจงใจ
ของวัยรุนบางกลุมที่ตองการสรางกระแสหรือเอกลักษณในการใชภาษาโดยไมได
เห็นวาเปนการทําลายภาษาแตอยางใด เพราะหลายคําแสดงใหเห็นวาไมไดเกิดจาก
ความผิดพลาดแตอยางใดแตเปนการเจตนาที่จะเผยแพรผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะ
ทางอินเทอรเน็ต เฟซบุค จนกลายเปนที่นิยมในเวลาตอมา 
 ประเด็นตางๆ ที่ไดกลาวไปขางตน สงผลกระทบใหเกิดปญหาที่เห็นไดชัด
หลายประการ เชน การนําไปใชสื่อสารของดาราและศิลปนจนเปนที่แพรหลายอยาง
รวดเร็ว การสื่อสารกับผูสูงวัยแลวเขาใจไมตรงกัน การนําภาษาไปใชโดยไมถูก
กาลเทศะ การรวบรวมพจนานุกรมศัพทวัยรุน การตอตานของกลุมคนที่รักภาษาไทย 
เปนตน  
 อยางไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราคนไทยทุกคนควรตระหนักก็คือ การใชภาษาให
ถูกตองและเหมาะสมกับระดับภาษาและกาลเทศะ จุงเบย บองตง ตอมตง เมพขิงๆ 
ฝุดๆ คําศัพทเหลานี้อาจจะใชไดเมื่อเปนภาษาระดับกันเองและพูดกันในหมูเพื่อนฝูง
ที่สนิทสนมกัน แตการนําภาษาไปใชโดยไมถูกกาลเทศะ หากนําไปใชกับผูอาวุโส
หรือพลั้งเผลอนําไปใชในภาษาระดับทางการก็คงจะไมเหมาะสมเปนแน และที่สําคัญ
อีกประการหนึ่งก็คือ ความหวงแหนและเห็นคุณคาของภาษาอันเปนมรดกของชาติ 
เพราะในโลกใบนี้มีเพียงไมกี่ชาติที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนที่วิจิตรบรรจงเชนเดียวกับ
ภาษาไทย ความงามทางภาษายอมสะทอนวัฒนธรรมอันดีงามของชาติได วิธีการ     
ที่กลาวมานี้ นาจะมีสวนชวยยับยั้งปญหาที่กลาวมาขางตนไดเปนอยางดี 

ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ความหวงแหนและเห็นคุณคาของภาษา
อันเปนมรดกของชาติ 

    

02 การใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสมกับ
ระดับภาษาและกาลเทศะ 

    

03 การเปลี่ยนแปลงของภาษา     
04 ความผิดพลาดจากการพิมพ     
05 การใชภาษาวิบัติ     
06 ความพยายามในการประดิษฐศัพทใหม

ของวัยรุน 
    

07 ประเด็นของการใชคําศัพทเหลานี้     
08 การสื่อสารกับผูสูงวัยแลวเขาใจไมตรงกัน     
09 การตอตานของกลุมคนที่รักภาษาไทย     
10 การนําภาษาไปใชโดยไมถูกกาลเทศะ     

 
เฉลย 

 
แผนภูมิบทความ  ปญหาการใชภาษาไทยในยุคโลกาภิวัตน  

การเปลี่ยนแปลงของภาษา
03

ความผิดพลาดจากการพมิพ
04

การใชภาษาวิบตัิ
05

ความพยายามในการประดิษฐ
ศัพทใหมของวัยรุน

06

การสื่อสารกบัผูสงูวัยแลวเขาใจไมตรงกนั
08

การตอตานของกลุมคนทีร่ักภาษาไทย
09

การนําภาษาไปใชโดยไมถกูกาลเทศะ
10

ความหวงแหนและเห็นคุณคาของ
ภาษาอันเปนมรดกของชาติ

01
การใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสม

กับระดับภาษาและกาลเทศะ

02

ประเด็นของการใชคําศัพทเหลานี้
07

  
ตารางสรุปขอความที่กําหนดและเลขกํากับบทความ และที่วางสําหรับรางรหัสคําตอบ  
เลขกํากับ ขอความที่กําหนด ที่วางสําหรับรางรหัสคาํตอบ 

01 ความหวงแหนและเห็นคุณคาของภาษา
อันเปนมรดกของชาติ 

08F 09F 10F  

02 การใชภาษาใหถูกตองและเหมาะสมกับ
ระดับภาษาและกาลเทศะ 

08F 09F 10F  

03 การเปลี่ยนแปลงของภาษา 08A 09A 10A  
04 ความผิดพลาดจากการพิมพ 08A 09A 10A  
05 การใชภาษาวิบัติ 08A 09A 10A  
06 ความพยายามในการประดิษฐศัพทใหม

ของวัยรุน 
08A 09A 10A  

07 ประเด็นของการใชคําศัพทเหลานี้ 03D 04D 05D 06D 
08 การสื่อสารกับผูสูงวัยแลวเขาใจไมตรงกัน 99H    
09 การตอตานของกลุมคนที่รักภาษาไทย 99H    
10 การนําภาษาไปใชโดยไมถูกกาลเทศะ 99H    
นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 

www.bunditnaenaew.com 


