
::: คุณคาภาษาไทย
ในวรรณกรรมและสื่อปจจุบัน :::

โดย.. โชคชัย  บัณฑิตศิละศักดิ์
วิทยาจารย 6 ว.

อาจารยประจําสวนกิจการนักเรียน

ความหวงใยเรื่องการใชภาษาไทยในงานวรรณกรรมและในสื่อตาง ๆ ในปจจุบัน ไดรับ
การกลาวถึงอยูเนือง ๆ  โดยเฉพาะกรณีของสื่อสารมวลชนที่ถูกตั้งขอสังเกตจากผูหวงใยภาษา วาเปนผู
ทําลายคุณคาภาษาไทย ไมผิดกับ “แพะรับบาป” อยูเสมอ

อยางไรก็ตามหากถือนิยามของ “วรรณกรรม” ในความหมายอยางกวาง ส่ือตาง ๆ ก็จัด
เปนวรรณกรรมประเภทหนึ่งเชนเดียวกันกับเร่ืองแตงอยางนวนิยาย เร่ืองสั้น หรือบทกวี  แตในบทความ
นี้ตองขอแยก “ส่ือ” ออกจาก “วรรณกรรม” ในความหมายแคบอยางที่เขาใจกันทั่วไป เพื่อจะไดเปรียบ
เทียบการใชภาษาไทยในสื่อปจจุบัน แยกจากวรรณกรรมหรือเร่ืองแตงเพื่อความบันเทิง

กลาวเฉพาะงานวรรณกรรม เนื่องจากเปนเรื่องแตงหรือเร่ืองสมมุติเพื่อความบันเทิง 
การใชภาษาจึงกระทําไดกวางขวาง และมีขออนุโลมมากกวาขอเขียนที่เครงครัดอยางงานวิชาการ หรือ
เร่ืองที่เปนทางการประเภทอื่น  โดยเฉพาะงานรอยกรองที่มี “กวียานุโลม” (Poetic License) อนุญาตให
ผูประพันธสามารถสรางคําใหม ๆ ข้ึนใช “ส่ือ” อารมณที่มีเกินกวาถอยคําในภาษาจะสื่อออกมาไดหมด
จดเทาที่ผูประพันธตองการได

การแผลงคํา นับเปนตัวอยางประการหนึ่งที่ชวยใหภาษารุมรวยถอยคํามากขึ้น โดย
เฉพาะการเอื้อตอการสงสัมผัสในคําประพันธฉันทลักษณแตละประเภท

เมื่อพิจารณางานเขียนของนักเขียนรุนใหม เราอาจพบวิธีการสรางคําที่ควรนับวาเปน
การสรางสรรคอยางหนึ่ง (ซึ่งหากไปปรากฏในสื่อประเภทอื่นอาจกลายเปนการลดทอนคุณคาทางภาษา 
เนื่องจากอยูผิดที่ผิดทาง) อาทิ การใชภาษาของ ปราบดา  หยุน ในรวมเรื่องสั้น ความนาจะเปน ที่ถูกติ
ติงเรื่องการ “เลน” กับภาษาจากนักวิชาการบางทาน ซึ่งผูเขียนบทความนี้กลับเห็นวาในฐานะงาน
ประพันธผูประพันธยอมมีสิทธิ์ที่จะสรางสรรคคําใหมข้ึนใชได หากสามารถสื่อสารกับผูอานรูเร่ือง อาทิ 
“นอนแผแชเหงื่อ” (ปราบดา หยุน 2543, 63) ที่ส่ือความรูสึกอยางเห็นภาพและไดอารมณ หรือสํานวน
แปลก ๆ อยาง “ไมกี่นาทีตอมา ตึกสี่ชั้นบรรจุเจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่รถฉุกเฉินหลายนาย” 
(ปราบดา หยุน 2543, 74) คํา บรรจุ สามารถใชไดในบริบทของงานประพันธชิ้นนี้และใหความรูสึกที่
แปลกไปจากความเคยชินไดดี  หรือแทนที่จะเขียนวาตัวละคร นั่งลง ผูเขียนกลับเลือกที่จะเขียนวา 
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“เขาทิ้งบั้นทายลงต่ํา” ”(ปราบดา หยุน 2543, 68) กลายเปนลูกเลนทางภาษาอีกอยางหนึ่งซึ่งจะตองใช
ใหพอเหมาะพอดี ทั้งนี้ นักเขียนจะเปนผูกําหนดสัดสวนดังกลาวตามความจัดเจนของตนเปนกรณีไป

ตัวอยางการเลนกับภาษาในลักษณะนี้ จําเปนตองยกไปเปรียบเทียบกับกรณีของ  ’รงค  
วงษสวรรค ผูมีลีลาการเขียนแบบ “สวิงสวาย” กระทั่งถูกกลาวหาวาเปนผูทําลายภาษา เนื่องจากมิได
เขียนตามหลักไวยากรณที่คุนชิน หรือแมแตการเขียนบทกวีในแบบของ อังคาร  กัลยาณพงศ ที่มิได
เครงครัดกับรูปแบบ ทั้งจํานวนคําในวรรคและเสียงทายวรรค แตเมื่อผูประพันธยืนยัน “ตัวตน” ผลงาน
ของเขาตอเนื่องยาวนาน กระทั่งสังคมกลับไปศึกษาประเมินคา การณกลับกลายเปนวาผลงานเหลานี้มี
คุณคาควรแกการศึกษาไมดอยไปกวางานแนวขนบของนักเขียนทานอื่น

เมื่อพิจารณาการใชภาษาในงาน “วรรณกรรม” เปรียบเทียบกับการใชภาษาใน “ส่ือ” 
ประเภทอื่น จะพบวาการใชภาษาไทยในสื่อปจจุบันนับไดวามีผลตอการลดทอนคุณคาทางภาษาลง
อยางนาเสียดาย (ผูเขียนขอเลือกใชคําวา “ลดทอน” แทนคําวา “ทําลาย” เพื่อหลีกเลี่ยงความหมายใน
ลักษณะชี้ถูกชี้ผิด หรือปรักปรําจนเกินไป)  สวนหนึ่งอาจเปนเพราะธรรมชาติของสื่อชนิดนั้น ๆ ตองการ
ดึงดูดความสนใจของผูรับ อยางเชน นิตยสารวัยรุน อาจตองใหภาษา “รวม” กับกลุมวัยรุน อยางคําวา นู 
หรือสแลงแปลก ๆ ตามความนิยมในขณะนั้น  สวนหนังสือพิมพ ก็ตองอาศัยการพาดหัวขาวในลักษณะ
หวือหวาเกินจริง หรือใชคําผิดไวยากรณ ฯลฯ เพื่อเรียกรองความสนใจจากผูซื้อ นอกจากนี้ความรีบเรง
ในการปดขาว ทั้งกรอบเชาและกรอบบาย การจะหวังความพิถีพิถันในการใชภาษาจากสื่อหนังสือพิมพ 
ก็นับเปนเรื่องนาเห็นใจดวยกันทั้งสองฝาย

ในสวนของของสื่อกระจายเสียง อยางโทรทัศน และวิทยุ นอกจากประเด็นปญหาการ
ใชคําควบกล้ํา “ร” และ “ล” อยางที่เปนหวงกันแลว พิธีกรหลายคนยังออกเสียงภาษาไทยไมชัดเจนอยาง
ที่ควรจะเปน บางรายฟงสําเนียงคลายพยายามเลียนแบบวัยรุน (แทนที่จะเปนตัวอยางการใชภาษาให
แกเยาวชน) หรือแมแตผลงานเพลงไทยในปจจุบัน ภาษาในเนื้อรองกลับขาดความสละสลวยไมตางจาก
ภาษาพูดในชีวิตประจําวัน ผิดกับเพลงไทยสมัยกอนที่มีความเปน “วรรณกรรมเพลง” เพราะเนื้อหาดี 
และเปน “คีตกวี” เพราะลีลาไพเราะ  แตทั้งนี้ใชวาจะหาผูประพันธเพลงที่ใชภาษาไทยอยางเห็นคุณคา
ไมได เพียงแตวาโอกาสที่จะไดรับการยอมรับอยางกวางขวางและรวดเร็วกลับเปนไปไดยากเมื่อเทียบกับ
เพลงที่ฉาบฉวยทั้งเนื้อหาและทํานอง

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ทั้ง “วรรณกรรม” และ “ส่ือ” ตางมีสวนสรางสรรคและลด
ทอนคุณคาภาษาไทยมากนอยแตกตางกันไป เพียงแตธรรมชาติของสื่อมีแนวโนมที่เอื้อตอการสงผล
กระทบดานลบตอภาษามากกวางานวรรณกรรมดังไดกลาวแลวขางตน
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อยางไรก็ตามตองยอมรับอยางหนึ่งวา ภาษายอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย คํา
ใดที่ไมนิยมใชยอมกลายเปนคําลาสมัย กระทั่งไมสามารถสื่อความเขาใจกันได คําใดที่สรางขึ้นใหมแลว
ไดรับการยอมรับ สามารถสื่อความเขาใจกันไดดี สังคมก็จะคัดกรองวาสมควรเก็บคํา ๆ นั้นไวหรือไม
เพียงใด  ความหวงใยของผูรักภาษาไทยที่มีตอส่ือและวรรณกรรม อาจมิใชเสียงเล็ก ๆ เพียงเสียงเดียวที่
ขาดคนขานรับ เพียงแตความหวงใยดังกลาวตองเปนไปอยางมีเหตุผล พรอมที่จะรับฟงเสียงอื่นที่ตาง
ออกไปดวย

นอกจากการจัดเสวนา อภิปราย เร่ืองการใชภาษาไทยในวาระสําคัญ ๆ แลว หนวยงาน
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ตางก็มีบทบาทในการสงเสริมผูใชภาษาไทยไดอยางเหมาะสม ประกาศ
ยกยองใหสังคมไดรับรู อาทิ หนังสือพิมพ มีสภาการหนังสือพิมพแหงชาติ ดูแลความเหมาะสมของการ
เสนอขาว (ขาวใดไมเปนประโยชนตอสังคมอยางกรณี “ซีดีฉาว” ของผูที่ถูกเรียกวา “ไฮโซ” บันทึก 
กิจกรรมทางเพศของตนลงแผนซีดี แลวเล็ดรอดสูสาธารณชนจนกลายเปนขาวหนาหนึ่ง ทางสภาการ
หนังสือพิมพฯ ก็จะแจงเตือนเปนลายลักษณอักษร) รวมทั้งยังมีสมาคมหนังสือพิมพแหงประเทศไทย 
พิจารณาใหรางวัลพาดหัวขาวที่สรางสรรคและใชภาษาไทยไดเหมาะสมเปนประจําทุกป  หรือแมแตการ
ใหรางวัลแกผูประกาศขาว พิธีกร และผูดําเนินรายการดีเดนดานการใชภาษาไทยในโทรทัศน และวิทยุ
กระจายเสียง ของกรมประชาสัมพันธ และหนวยงานเอกชนอื่น ๆ ก็เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยยกยองเชิดชูผู
ใชภาษาไทยไดถูกตองเหมาะสมใหเปนที่ปรากฏแกสังคม

นอกจากนี้เราอาจตองฝากความหวังไวกับสถานศึกษา โดยเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับ
การสื่อสารมวลชน อาทิ คณะนิเทศศาสตร หรือวารสารศาสตร  เพราะนอกจากความรูในสาขาวิชาของ
ตนแลว การสรางจิตสํานึกตอความถูกตองในการใชภาษาควรจะไดรับการปลูกฝงไปพรอมกับความ
สํานึกในวิชาชีพของตน เพราะบุคลากรเหลานี้คือผูที่จะกําหนดแนวทางของสื่อในอนาคตนั่นเอง.
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