
การใช “ภาษาในอินเทอรเน็ต” เปนสื่อการสอน 
Using the Internet Language as a Teaching Medium 

สุวรรณา  ตั้งทีฆะรักษ 

บทคัดยอ 
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของภาษาในอินเทอรเน็ตท่ีมีอิทธิพลตอการใชภาษาในชีวิตประจําวัน 

เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนใชขอมูลที่หลากหลายในอินเทอรเน็ตมาเปนสื่อการสอนใหนักศึกษาชาวตางประเทศที่มีพื้นฐาน 
การใชภาษาไทยแลวไดพัฒนาทักษะดานการอานและการเขียนใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช้ีใหผูเรียนเห็นถึงความแตกตางของ 
การใชภาษาเฉพาะกลุมและภาษามาตรฐาน ทําใหเลือกใชภาษาไดเหมาะสมกับกาลเทศะ การใชขอมูลในอินเทอรเน็ตเปน 
สื่อการสอนจึงเปนแนวทางหนึ่งที่ชวยใหการสอนภาษาไทยสําหรับชาวตางประเทศทันสมัยและกระตุนความสนใจของ 
ผูเรียนไดเปนอยางดี 

ABSTRACT 
This article aims at studying  the specific features of the Internet language which influences our  everyday 

language so that instructors can make use of the various information on the Internet as a teaching medium to 
enable foreign students with some basic knowledge of the Thai language to develop their reading and writing 
skills, as well as to distinguish Internet jargon from standard language, resulting in appropriate language use. 
Making use of information on the Internet is therefore an uptodate and stimulating approach to teaching the 
Thai language to foreigners. 

บทนํา 
ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทําใหอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตของคนทุกเพศ 
ทุกวัย โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมวัยรุนหรือนักศึกษาที่ใช 
คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวันจน 
กลายเปนปจจัยที่ ๕ ของการดํารงชีวิต 

นักศึกษาสวนใหญนิยมติดตอสื่อสารและรับรูขอมูล 
ขาวสารตางๆ ผานอินเทอรเน็ต ไมวาจะเปนการใชไปรษณยี 
อิเล็กทรอนิกส (electronic mail) การใชหองสนทนา (chat 
room) การใชหองสนทนาแบบสวนตัว (MSN  messenger) 

การเขียนบันทึกประจําวัน (diary) การแสดงความคิดเห็น 
ตางๆ ในเว็บบอรด (webboard)  แมกระทั่งการฟงเพลง 
โฆษณา หรืออานขาวสารตางๆ เพราะอินเทอรเน็ตชวยให 
การติดตอสื่อสารและรับรูขอมูลขาวสารสะดวกรวดเร็วและ 
ทันสมัย 

ผูสงสารจําเปนตองสรางภาษาที่มีลักษณะพิเศษ 1 โดยใช 
ตัวอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายบนแปนพิมพคอมพิวเตอร 
หรือโทรศัพทเคลื่อนที่ เพื่อชวยใหการติดตอสื่อสารสะดวก 
รวดเร็ว และสื่ออารมณความรูสึกของผูสงสารไดอยาง 
ชัดเจน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางตอไปนี้ 

1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในงานวิจัยเรื่อง ลักษณะภาษาไทยใน “หองคุย” 
ทางอินเทอรเน็ต และบทความเรื่อง การใชภาษาไทยในหองสนทนา 
ของชัชวดี  ศรลัมพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร



ตัวอยางที่ ๑  ภาษาในหองสนทนา (chat room) ใน http://www.pantip.com และ http://www.sanook.com



ตัวอยางที่ ๒  การแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด (webboard) ใน http://www.pantip.com 

ตัวอยางที่ ๓  การเขียนบันทึกประจําวัน (diary) ใน http://www.yailek.com/diary 

ยังมะลอกไดอะ ยังหาโคดมะเจอ -*- 

วันนี้ไปเรียน เลขที่สมัย 7.40 แบบวาขิเกียดต่ืนมากๆ 
เมื่อคนเลยคุยกะบอนนอยเลย งา สันยามะเปงสันยาเลยอะ 

เรียนเลข ดีนะมันขึ้นเรื่องใหม แลวเวลาแสดงวิธีทําแตละขอมันยาว 
เลยมะคอยหลับ แตวา หนาวโคดเลยอะ 

พี่คระ มะชวยชาติประหยัดไฟหนอยหรอ คือนั่งตรงไหนมันก็หนาวอยูดีอะ 
แลวพี่เคาชอบเดินมาดู แลวก็มะปรับแอรใหอยูดี 

วันนี้ นั่ง แถว 3 มะกาหันไปมองเลยอะ วาคนขางหลังหนาตาเปงไง



แบบวา มะรุดิ ที่แนๆ ไอบูมกะแจน โดด 
ลงมานึกวาจะเจอ ไอพี่กอบ ไอพี่แจค และก็ตอง งะมะเหงสักกะคน 

มะรูมันเรียนหองไหน งืมๆวันนี้เรียนคนเดียว-*- 
แลวก็เดินไป ปายรถเมล หึหึ กลับคนเดียว-*- 
แลวก็มองรานขาวตรง อุ แบบวาเจอคนนั้นดวย 

คนที่เรียน AUA มะรู เคาอยู level นาจะ ไม 6 ก็ 7 มะนาใช 5 เลย 
เบื่อโวย ดีจัยพรุงนี้มะตองไป AUA ดีๆ ขี้เกียด เบื่อขี้หนา Praton 
โอย เบื่อๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 
บอนเปงไรมะรุเดียวนี้รูสึกเราทําตัวมีปนหากะบอนมากเลยอะ 
บอนนอยใจ หรือเปงไรสักอยางชัวรๆ แคบอนมะยอมบอก 

มะรูดิ บอนมะบอกเราก็มะรูอะ เรามะรูแลวเราจะปรับตัวถูกหรอ? 
เรามะอยากใหบอน ปรับเขาหาเราอะ เราอยากปรับเขาหาบอนมากกา 

งา สุกนี้สอบและ แมงสุดเซง ยังมะอานหนังสือเลยอะ 
ทําไม msn มันเขามะได เซงวุย 

ตัวอยางที่ ๔  การสงขอความส้ัน sms  (short  message  system) ในรายการ “เปนปลื้ม” ประจําวันจันทรที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๕๑ โทรทัศนชอง ๙ องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) 

คิดถึงลูกโปง AF4 มากคะ 
ชอบพี่โอมากคะ นารักมั่กๆๆ 
พี่โอหลอไดใจงะ เปนปลื้ม!!!!! 
เมื่อไหรวีซีดีรักแหงสยามจะออก 
P / โอนารักมากที่สุดเลยคับ 
สนุกดีนะ ไมหนาซีเรียสกันเลย 

จากตัวอยางขางตนทําใหพบวาภาษาในอินเทอรเน็ตเขา 
มามีบทบาทในชีวิตประจําวันของวัยรุนหรือนักศึกษาอยาง 
หลีกเลี่ยงไมได ผูเขียนในฐานะครูภาษาไทยจึงสนใจศึกษา 
ลักษณะเฉพาะของภาษาดังกลาว และเห็นวาครูภาษาไทย 
ไมควรตกใจกับการสรางคําศัพทใหมๆ หรือการสะกดคําที่ 
ไมถูกตอง แตอาจนําลักษณะภาษาขางตนมาใชเปนสื่อการ 
สอนเพื่อใหผูเรียนอานและเขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง 
แมนยํา และยังช้ีใหผูเรียนคํานึงถึงความสําคัญของการใช 
ภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 

ลักษณะเฉพาะของภาษาในอินเทอรเน็ต 
จากการศึกษาพบวาภาษาในอินเทอรเน็ตมีลักษณะ 

เฉพาะดังนี้ 
๑. การใชคําที่เขาใจกันเฉพาะกลุมผูใชหองสนทนา 

แบบสวนตัว (MSN messenger) เทานั้น คําวา “คุยเอ็ม” หรือ 
“ออนอยู” หรือ “m มาเลย” หมายถึง ผูสงสารตองการให 
ผูรับสารใชหองสนทนาแบบสวนตัว (MSN messenger) 1 

1  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในวิทยานิพนธเรื่อง ลักษณะภาษาในหอง 
สนทนาแบบสวนตัว ของทินวัฒน  สรอยกุดเรือ มหาวิทยาลัย- 
ศรีนครินทรวิโรฒ

http://modernine.mcot.net/


๒. การใชภาษาพูด เพื่อสรางความคุนเคยกับคูสนทนา 
เชน 

ไดไปอยูแลวแหละ 
นองหนึ่งเองเหรอ 
นี่แหละใชเลย 
ประหยัดไปไดตั้งเยอะ 
หวัดดีคะ 

๓. การซ้ําตัวสะกด หรือเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อ 
เนนอารมณความรูสึก เนนน้ําหนักของเสียง หรือเนนย้ํา 
ความหมายของขอความ เชน 

กาบบบบบ 
ฉวยยยยย 
แวววววว 
หลอที่สุดดดดด 
จะๆๆๆๆๆ 
เบื่อๆๆๆๆๆ 
เปนปลื้ม!!!!!!! 
ฟนธง!!!!!!! 

๔.  การตัดพยางคของคํา  และตัดไมไตคู  (  ็)  เพื่อ 
ประหยัดเวลาในการพิมพ และชวยใหติดตอกันไดสะดวก 
และรวดเร็วขึ้น เชน 

เซ็ง  ใชวา  เซง 
โทรศัพท  ใชวา  โท   โทสับ 
เปน  ใชวา  เปง   เปน 
สวัสดีคะ  ใชวา  ดีคะ 
เห็น  ใชวา  เหน 
อาจารย  ใชวา  จาน  จารย 
อายุ  ใชวา  ยุ 
อินเทอรเน็ต  ใชวา  เน็ต หรือ เนต 

๕. การเปลี่ยนแปลงการสะกดคํา เพื่อเลียนเสียงพูด 
ของเด็กหรือการลากเสียงยาว เพราะตองการแสดงถึงความ 
นารัก ความเปนกันเอง และสรางความสนุกสนานใหแก 
ผูรับสาร เชน 

คนขางหลังหนาตาเปงไง 
เคยคุยกานปะคับ 
ปายกองนะกาบบบบ 

มีฟามสุขทุกๆๆๆๆ วันอะกาบบบบ 

๖. การสะกดคําผิด ผูสงสารมักต้ังใจสะกดผิดหรือสราง 
ภาษาที่แปลกใหมและทันสมัย เปนภาษาที่ใชเฉพาะกลุม เพื่อ 
แสดงถึงความเปนพวกเดียวกันของวัยรุนและผูใชอินเทอรเน็ต 
เชน 

ก็  ใชวา  กอ 
เดี๋ยว  ใชวา  เดว 
ตัวจริง  ใชวา  ตัวจิง 
ปญหา  ใชวา  ปนหา 
เปนลม  ใชวา  เปงลม 
ไปแลว  ใชวา  ไปแระ 
ไมรูสิ  ใชวา  มะรุดิ 
ศุกรนี้สอบแลว  ใชวา  สุกนี้สอบและ 
สัญญา  ใชวา  สันยา 

แตบางครั้งก็พบวาการสะกดคําผิดของผูสงสาร อาจ 
เปนเพราะไมทราบวาคําที่ถูกตองสะกดอยางไร เชน 

ขอบคุณคะ  ใชวา  ขอบคุณคะ 
ขี้เกียจ  ใชวา  ขี้เกียด 
ครีม  ใชวา  คลีม 
โคด  ใชวา  โคด 
ไมนา  ใชวา  ไมหนา 
ชวยกันคิดหนอยนะ  ใชวา  ชวยกันคิดหนอยนา 
มาอวดกับเขาบางคะ  ใชวา  มาอวดกระเคาบางคะ 
ลายเซ็น  ใชวา  รายเซ็นต 
ศีรษะ  ใชวา  ศรีษะ 

๗. การใชคําแทนเสียงหัวเราะที่แตกตางจากเดิม เพื่อ 
เราความสนใจและสรางภาษาใหแปลกใหม เชน 

กรากกกกก 
คิๆๆๆๆๆ 
คริคริ 
หุหุหุ 
หึหึ
โหะๆๆๆๆ 
อิๆๆๆๆๆ 
เอิ๊กๆๆๆๆๆ



๘. การใชคําลงทายที่วัยรุนนิยมใชสนทนากับคนคุนเคย 
และเปนคําที่ใชไดทั้งผูชายและผูหญิง ผูใชอินเทอรเน็ตสวน 
ใหญที่เปนวัยรุนและนักศึกษาจึงใชคําเหลานี้เพื่อสรางความ 
สนิทสนม และแสดงถึงความเปนพวกเดียวกัน 

ชายอะปาว 
ไปนอยวันอะ 
มานมายชายเรื่องจิงอา 
โลกวุนวายแนเลยอะ 
โลกสงบหงะ 
อานไมออกอา 
เออที่รักไมลาเคางะ 

๙. การใชอักษรยอ คํายอ หรือสัญลักษณตางๆ เพื่อ 
ความสะดวกรวดเร็วในการติดตอสื่อสาร เชน 

ม. หรือ มอ  หมายถึง  มหาวิทยาลัย 
มอกอทอ  หมายถึง  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เกะ  หมายถึง  คาราโอเกะ 
CU  หมายถึง  See You 
IC  หมายถึง  I See 
TTYL  หมายถึง  Talk to you later 
TTOTT  หมายถึง  น้ําตาไหล 
^_^  หมายถึง  ยิ้ม 

๑๐. การใชคําสแลง ผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเปน 
วัยรุน จึงเลือกใชคําสแลงหรือสรางคําสแลงใหมๆ เพื่อ 
สื่อสารกันเฉพาะในกลุมวัยรุน เชน 
ชิวชิว  หมายถึง  ว. สบายๆ งายๆ, ธรรมดา, เชน 

ตอนเย็นวันเสารจะมีลูกคามานั่ง 
กินอาหาร นั่งดื่มชิวชิวกันที่ราน. 
วันหยุดนี้เราไปถายรูปแบบชิวชิว 
กันดีกวา. (อ. chill, chill out). 

เด็กแวน  หมายถึง  น.  วัยรุนผูชายที่ชอบเร งเครื่ อง 
มอเตอรไซคใหมีเสียงดังแวนๆ 
เชน ตํารวจตั้ งด านจับเด็กแวน 
เพราะขี่ มอ เตอร ไซค เสี ยงดั ง 
รบกวนชาวบาน. 

เด็กสกอย  หมายถึง  น. วัยรุนผูหญิงที่ซอนทายมอเตอร- 
ไซคของเด็กแวนในลักษณะกอด 
รัด มักนุงกางเกงยีนสขาสั้นมากๆ 

เชน เด็กสกอยอยางฉันก็แคซอน 
ทายมอเตอรไซคผูชายแตไมได 
ขายตัว, คมม. เด็กกอย. (สกอย มา 
จากช่ือตัวการตูนญี่ปุน). 

แอบแบว  หมายถึง  ก. ๑. แสรงทําใหดูเปนเด็กไรเดียง 
สาทั้งหนาตา ทาทาง และคําพูด 
เชน แมคนนี้อายุสามสิบแลวแต 
ชอบทําแอบแบว, คมม. แอบ, แบว. 
๒. แสรงทําเปนไมรูเรื่อง, แกลงทํา 
โง, แกลงทําเปนไมมีสวนเกี่ยวของ 
เชน พอถูกถามเรื่ องทุ จริตการ 
ประมูลที่ดิน นักการเมืองคนนี้ก็ทํา 
เปนแอบแบว. (คํานี้สันนิษฐานวา 
มาจาก ๑. abnormal กับ บองแบว 
๒. แอบ กับ บองแบว ๓. act กับ 
บองแบว). 

โอ ๑  หมายถึง  ก.  ๑.  อยู ในเกณฑดี  เชน ร านนี้ 
อาหารดี  สถานที่ก็โอนะ,  คมม. 
โอเค. ๒. เห็นดวย, ตกลง, เชน ฉัน 
แตงตัวแบบนี้   เธอวาโอหรือยัง, 
คมม. โอเค. (ตัดมาจาก โอเค). 

โอ ๒  หมายถึง  น. ๑. เงินคาแรงที่ไดรับจากการ 
ทํางานลวงเวลา เชน  วันนี้ไดโอ 
หลายรอย, เรียกเต็มวา โอเวอรไทม 
หรือ โอเวอรทายม, โอที. ๒. งานที่ 
ทํานอกเวลาปรกติ,  งานลวงเวลา, 
เชน ชวงนี้งานเยอะตองทําโอทุก 
วัน, เรียกเต็มวา โอเวอรไทม หรือ 
โอเวอรทายม,(ตัดมาจาก โอที). 

(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๐, น.๕๒, ๖๕, ๑๗๑) 

๑๑. การเลี่ยงคําไมสุภาพโดยเปลี่ยนแปลงวิธีสะกดคํา 
เชน 

กู  ใชเปน  กรู 
ขี้  ใชเปน  เขรๆๆๆๆ 
มึง  ใชเปน  มรึง   เมิง 
ฉิบหาย  ใชเปน  อิ๊บอาย 
ไอเวร  ใชเปน  อายเวน 
อะไรวะ  ใชเปน  อะไรฟระ



๑๒. การใชคําภาษาอังกฤษ เพราะพิมพไดรวดเร็วกวา 
ภาษาไทย หรือใชคําทับศัพท เพื่อแสดงถึงความทันสมัย 
ของวัยรุนในยุคขอมูลขาวสาร และแสดงใหเห็นถึงอิทธิพล 
ของภาษาตางประเทศที่มีตอวัยรุน เชน 

level 
set 
msn 
คลิก 
ชัวร 
ซีเรียส 
เมล
แอด 

ตัวอยางขางตนแสดงใหเห็นวาผูใชอินเทอรเน็ตสราง 
ภาษาที่ใชเฉพาะกลุม โดยมีลักษณะแปลกใหม ไมเหมือนกับ 
การใชภาษามาตรฐาน เชน ถาภาษามาตรฐานใชคําควบกล้าํ 
ร หรือ ล ภาษาในอินเทอรเน็ต จะไมมี ร หรือ ล เชน กลัวเปลา 
เปน กัวปาว กลา เปน กา ครับ เปน คับ หรือคําที่ไมมี ร หรือ 
ล ควบกล้ํา ภาษาในอินเทอรเน็ตก็จะเพิ่ม ร หรือ ล เขามา 
เชน คะ เปน คระ จะ เปน จระ หรือคําที่มีสระเสียงยาวก็จะ 
เปลี่ยนเปนสระเสียงสั้น เชน เดี๋ยว เปน เดว นะ เปน นา 
หรือคําที่มีสระเสียงสั้นก็จะเปลี่ยนเปนสระเสียง ยาว เชน 
คะ เปน คา ไมได เปน มายดาย ภาษาในอินเทอรเน็ต “เปน 
ภาษาที่สะทอนความตองการเปนตัวของตัวเอง มีเสรีภาพ 
เปนขบถตอกฎเกณฑ ซึ่งสะทอนลักษณะของวัยรุนนั่นเอง 
ภาษาเน็ตจึงสองสะทอนใหเห็นสังคมไทยในยุคโลก 
ไรพรมแดนอยางแทจริง” (รื่นฤทัย  สัจจพันธุ, ๒๕๔๙, 
น.๒๒) 

นอกจากนี้ภาษาในอินเทอรเน็ตยังปรากฏในงานเขียนประเภทตางๆ ซึ่งอยูในชีวิตประจําวันของเราอีกดวย อาทิ 

บันทึกของตัวละครเอกในนวนิยายเรื่อง “บทเพลงของคิมหันต” ของ ว. วินิจฉัยกุล 

“กรี๊ดดดดดดดดด!!!!!!!! ไดเปนนางเอกแยวววว...กรี๊ดดดดดดดดด” 

(ว. วินิจฉัยกุล, ๒๕๔๖, น.๑๔๑) 

หรือในนวนิยายเรื่อง “คุณยายหวานซาสสส” ของ ชมัยภร  แสงกระจาง 

“หนูก็จะตองไมสนใจเพราะสัญญากับยายไวแลวววว...” 

“จากกกก... แมจา” 

“ไมชายๆ” 

(ชมัยภร แสงกระจาง, ๒๕๔๙, น.๘๑, ๑๕๖, ๒๑๒)



หรือบทกวีช่ือ มนตรัก msn ในรวมบทกวีนิพนธซีไรต “โลกในดวงตาของขาพเจา” ของ มนตรี  ศรียงค 

มนตรัก msn 

โลกทั้งโลกถูกยอเทามอนิเตอร 
เรากะเทอรเจอกันในวันหนึ่ง 
ชีวิตในอินเทอรเนตนี้ก็จึง 
หวานน้ําผึ้งสุขสมสีชมพู 
โยวโยวเทอรอยูที่หนายอา? 
ทํางานแรวรึวายังเรียนอยู? 
รูปเทอรสวยอาเหมือนหมาจู 
งุงิงุงินาเอ็นดูนาดูแคม 
โชววิวเปดแคมแพลมแพลมสิ 
อะคริอะคริมะกาแหงม 
เสื้อสีสวยแสบมันแวบแวม 
ช้ันในแพลมลับลอยี่หอไร? 

(มนตรี  ศรียงค, ๒๕๕๐, น.๑๒๘) 

หรือเพลง MSN ของนักรอง เฟร ฟาง แกว ใน http://www.siamzone.com 

เจอเธอออนเอ็มเมื่อไร เราควรจะแชทเลยมะ 
หรือตองแกลงๆ ออฟไลน 
ก็คิดจะโทรเขาไป แตเธอคงจะรูวาใคร 
เพราะ sms ที่ใหไป 

หรือโฆษณาที่ปรากฏใน http://www.kapook.com



หรือการตั้งช่ือเพลงและช่ือภาพยนตร 
ช่ือเพลง  ช่ือภาพยนตร 

จินตราแอบแบว  แกงชะนีกับอีแอบ 
นะครับ นะคราบบบ  โกยเถอะเกย 
วิท’ ลัย หลายใจ  เดอะกิ๊ก 
มากิ๊กกัน  หอแตวแตก 

ถึงเวลานี้ผูสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศจึงปฏิเสธ 
ไมไดวาภาษาในอินเทอรเน็ตไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิต 
ประจําวันของผูเรียน เม่ือผูเรียนมีทักษะการใชภาษาขั้น 
พื้นฐานแลว จึงไมใช เรื่องแปลกที่ผู เรียนจะเรียนรูและ 
สื่อสารกับเพื่อนชาวไทยดวยภาษาในอินเทอรเน็ต 

เม่ือผูสอนนําภาษาในอินเทอรเน็ตหรือตัวอยางงาน 
เขียนที่ใชภาษาอินเทอรเน็ตมาเปนสื่อการสอนจงึสอดคลอง 
กับความสนใจของผูเรียน และสามารถใชสื่อดังกลาวชวย 
พัฒนาทักษะการใชภาษาไทยไดหลายดาน ขอยกตัวอยาง 
พอสังเขปดังนี้ 

การพัฒนาทักษะการอานออกเสียง เนื่องจากภาษาใน 
อินเทอรเน็ตมีการสะกดคําและผันวรรณยุกต ทั้งที่ถูกตอง 
และไมถูกตองตามหลักเกณฑ ผูสอนควรเลือกคําที่สะกด 
และผันวรรณยุกตถูกตองมาใหผูเรียนฝกทักษะการอาน 
ออกเสียงจะชวยใหผูเรียนออกเสียงไดชัดเจน และผันเสียง 
วรรณยุกตไดแมนยําขึ้น เชน คริคริ คลิกที่นี่ เคา นะคะ ละ 
คะ หึหึ สวนคําที่สะกดและ ผันวรรณยุกตไมถูกตอง เชน 

คลีม คา  เซงวุย ปม ปะคับ ผูสอนอาจนํามาใชอธิบาย 
เพิ่มเติมในเรื่องความถูกตองของการสะกดคํา 

การพัฒนาทักษะการเขียน เนื่องจากภาษาในอินเทอร- 
เน็ตมีลักษณะเฉพาะที่ตอตานภาษามาตรฐาน คือ ตัดพยางค 
หรือคําใหสั้น สรางคําหรือตัวสะกดขึ้นใหมโดยไมสนใจ 
ความถูกตอง เปลี่ยนสระเสียงสั้นเปนเสียงยาว เชน ขี้เกียด 
คระ เดว เทอ พี่คนนาน ฟามสุข ผูสอนอาจใหผูเรียนสังเกต 
ขอบกพรองของภาษาในอินเทอรเน็ตและแกไขใหถูกตอง 
นอกจากจะทําใหผู เรี ยนไดฝกทักษะการเขียนและยัง 
สามารถช้ีใหผูเรียนเห็นความแตกตางของการใชภาษาเฉพาะ 
กลุมและภาษามาตรฐานทําใหผู เรี ยนเลือกใชภาษาได 
ถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ 

การเสริมความรูเรื่องวัฒนธรรมการใชภาษาในสังคม 
ไทยใหแกผูเรียน เนื่องจากภาษาในอินเทอรเน็ตอาจไม 
สุภาพ โดยผูใชอินเทอรเน็ตเลี่ยงคําไมสุภาพเหลานี้โดย 
เปลี่ยนแปลงการสะกดคํา เชน กู เปน กรู  วะ เปน ฟระ มึง 
เปน เมริง ซึ่งผูสอนควรนําคําเหลานี้มาเปนตัวอยางเพื่อช้ี



ใหผูเรียนเห็นวาลักษณะดังกลาวไมควรนํามาใชในการ 
สื่อสารที่เปนทางการ สวนการใชคําสแลง เชน ชิวชิว เอาท 
แอบแบว โอ ผูสอนอาจนํามาใชเปนตัวอยางเพื่อเนนย้ําให 
ผูเรียนทราบวาคําเหลานี้เปนภาษาเฉพาะกลุม ใชเพือ่สือ่สาร 
ไมเปนทางการเทานั้น ภาษาในอินเทอรเน็ตจึงเปนประโยชน 
ตอผูสอนในการช้ีใหผูเรียนเขาใจถึงเรื่องระดับภาษาเพื่อให 
ผูเรียนใชภาษาใหเหมาะกับบุคคลและกาลเทศะ โดย 
คํานึงถึงความสุภาพและมารยาทในสังคมไทย 

บทสงทาย 
การนําภาษาในอินเทอรเน็ตมาเปนสื่อการสอนเปนแนว 

ทางหนึ่งที่จะชวยเสริมทักษะการใชภาษาของผูเรียนให 
พัฒนาขึ้น ชวยเสริมความรูเรื่องวัฒนธรรมการใชภาษาของ 
คนไทย และยังช้ีใหผูเรียนเห็นรูวาภาษาในอินเทอรเน็ตนั้น 
“เปนภาษาเฉพาะกลุม... เปนภาษาที่เกิดงายตายเร็ว พอ 
หมดความ “สนุก” คําเกาก็ตายไป แลวสรางคําใหมขึ้นอีก” 
(รื่นฤทัย  สัจจพันธุ ,  ๒๕๔๙,  น.๒๒) ฉะนั้น  ผู เรี ยน 
ภาษาตางประเทศตองรูเทาทันเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
จึงจะชวยใหผู เรี ยนสื่อสารกับเจ าของภาษาไดถูกตอง 
ตามกาลเทศะ 

กลวิธีการสอนขางตนเปนเพียงตัวอยางของการสอน 
ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศโดยใชขอมูลท่ีทันสมัย 
ทันเหตุการณ สอดคลองกับความสนใจของผูเรียน แมวา 
วิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศจะมีหลาก 
หลายวิธี แต “แตละวิธีนั้นไมมีแบบใดเปนแบบที่ดีที่สุด 
แตละแบบยอมเหมาะสมกับจุดประสงคและเนื้อหา รวมทั้ง 
เหตุการณแวดลอมอยางหนึ่ง ผูสอนยอมจะเปนผูตัดสิน 
ไดดีที่สุดวาวิธีการใดจะเหมาะกับตน กับวิชาของตน และกับ 
ลูกศิษยของตน” (ไพฑูรย  สินลารัตน, ๒๕๕๐, น.๑๑๒- 
๑๑๓) 
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