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ค ำน ำ 
 

 ต ารา “ภาษากับสังคม” เล่มนี้   เป็นต าราที่ผู้เขียนได้รวบรวม เรียบเรียงจากเอกสาร หนังสือและ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษากับสังคมหลายเล่ม  ภาษากับสังคมเป็นวิชาที่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจธรรมชาติของ
ภาษา   เริ่มจากการเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา   คุณสมบัติและหน้าที่
ของภาษาในสังคมไทย  การใช้ภาษาในสังคมไทย  ระดับภาษา   การแปรภาษา    ท าเนียบของภาษาไทย               
การเปลี่ยนแปลงของภาษา สถานการณ์การใช้ภาษาในสังคมไทย เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาเชื่อมโยงกับบริบทของสังคม และสามารถน าความรู้ที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป   นอกจากเนื้อหาต่างๆที่ผู้เรียนภาษากับสังคมจ าเป็นต้องรู้แล้ว  ในต าราเล่มนี้ผู้เขียนได้
เพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษากับสังคม  2 กรอบแนวคิดด้วยกัน คือ  
ภาษาศาสตร์สังคมตามแนวการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  และแนวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรม
และความสุภาพ  ทั้งสองแนวคิดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาษากับสังคมเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งเรื่องของสถานการณ์
การใช้ภาษา และบริบทสังคม  ผู้เขียนได้รวบรวมงานวิจัยที่น่าสนใจ และสามารถน ามาวิเคราะห์บริบท
สังคมปัจจุบันได้ดี  ทั้งสองแนวคิดนี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเข้าใจและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับการใช้ภาษาในลักษณะอ่ืนๆต่อไป  
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณเจ้าของต ารา  งานวิจัย   เอกสาร   และหนังสือทุกท่านที่ผู้เขียนใช้ใน   
การค้นคว้าและเรียบเรียง  ตลอดจนบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาทางด้านภาษาไทยให้แก่
ผู้ เ ขียน   จนท า ให้ ผู้ เ ขี ยนสามารถเขียนต ารา เล่ มนี้ ได้ ส า เ ร็จลงได้ด้ วยดี   ขอขอบพระคุณ                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  พิทักษานุรัตน์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต ปานเชียงวงศ์ ที่ให้
ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์และตรวจทานแก้ไขให้ต าราเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ขอขอบคุณอาจารย์สิงขร ภักดี 
ที่กรุณาออกแบบปกต าราเล่มนี้อย่างสวยงาม  และขอขอบคุณ  คุณนิตยา  ปานทรัพย์ ที่สละเวลาช่วยจัด
รูปเล่มให้สมบูรณ ์

 ผู้เขียนหวังว่าต ารา “ภาษากับสังคม” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาด้านภาษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาในสังคมและวัฒนธรรมไทย และสามารถใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นในการศึกษา
ภาษากับสังคมในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป  
 

 

         สุภัทร   แก้วพัตร 
              มีนาคม 2560 
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บทท่ี  1 
มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา 

 
 
 ภาษา  เป็นสมบัติของมนุษย์  เป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน  มนุษย์ในทุกสังคมมี
ภาษาเฉพาะของตน เช่นเดียวกับมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน นักมานุษยวิทยาจัดภาษาให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรม เนื่องจากภาษามีคุณสมบัติทุกประการที่วัฒนธรรมอ่ืนๆ มี  ได้แก่  ความเป็นระบบ  
เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นอายุหนึ่ง  เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ ไม่ใช่ได้มาโดยสัญชาตญาณ  เป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  เป็นสิ่งที่ยอมรับโดยสมาชิกของสังคม  และที่สําคัญท่ีสุด คือเป็นสมบัติของ
มนุษย์เท่านั้น (สัตว์ไม่มีวัฒนธรรมและไม่มีภาษา) 
 
 

ความหมายของภาษา 
 
 ในการให้นิยามคําว่า “ภาษา” นั้น มีนักวิชาการและนักภาษาศาสตร์ได้ให้คํานิยามไว้ ดังนี้  
 กาญจนา นาคสกุล (2520 : 5) กล่าวว่า “ภาษาที่แสดงออกด้วยเสียงพูดและคําพูดเท่านั้น
ที่นับว่าเป็นภาษาที่แท้จริง เครื่องสื่อความหมายอย่างอ่ืนนับว่าเป็นภาษาที่สมบูรณ์ไม่ได้  การพยัก
หน้า สั่นศีรษะ โบกมือ ไม่นับว่าเป็นภาษา เพราะไม่มีระบบระเบียบที่แน่นอนและมิได้เป็นเสียง”  
 พระยาอนุมานราชธน (2510 : 25) กล่าวว่า ภาษาตามความหมายของนิรุกติศาสตร์คือ วิธี
ที่มนุษย์แสดงความในใจ เพ่ือให้ผู้ที่ตนต้องการให้รู้ได้รู้จะเป็นเพราะต้องการบอกความในใจที่นึกไว้
หรือเพ่ือระบายความในใจที่อัดอ้ันอยู่ให้ปรากฏออกมาภายนอก โดยใช้เสียงพูดที่มีความหมายตามที่
ได้ตกลงรับรู้กัน ซึ่งมีผู้ได้ยิน รับรู้และเข้าใจ  
 วิจินต์ ภาณุพงศ์ (2522 :  6) ได้ให้ความหมายของภาษาไว้ว่า  ภาษาคือเสียงพูดที่มี
ระเบียบและความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการสื่อสาร ความคิด ความรู้สึก             
ความต้องการ และใช้ในการประกอบกิจกรรมร่วมกัน   
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2555 (2556: 868) ได้ให้คําจํากัดคําว่า “ภาษา” 
ว่า  “ถ้อยคําที่ใช้พูดหรือเขียนเพ่ือสื่อความหมายของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน 
หรือเพ่ือสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; เสียง ตัวหนังสือ หรือ
กิริยาอาการท่ีสามารถสื่อความหมายได้ เช่น  ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ” 
 ซาเพียร์ (Sapir,1921:8) ได้ให้นิยามคําว่า “ภาษา” ไว้ว่า “ภาษาเป็นวิธีที่เป็นของมนุษย์
โดยเฉพาะเท่านั้น  และไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัญชาตญาณ แต่มีไว้เป็นเครื่องมือสื่อสารความคิด  ความรู้สึก
และความต้องการของคน  และมนุษย์กระทําโดยการเปล่งเสียง  ระบบของสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเสียง
ออกมาโดยตั้งใจ” 
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 บล็อคและเทรเกอร์ (Bloch  and Trager,1942:5 )  ได้ให้นิยามว่า “ภาษาคือระบบ
สัญลักษณ์ซึ่งใช้แทนเสียงพูด  สัญลักษณ์เหล่านี้ได้กําหนดขึ้นอย่างไม่มีกฎเกณฑ์หรือเหตุผล  และ
สังคมมนุษย์ติดต่อกันด้วยระบบนี้” 

 จะเห็นได้ว่า  ในทัศนะของนักภาษาศาสตร์  ภาษาจะหมายถึง เสียงพูดหรือคําพูดหรือ
ภาษาพูดเท่านั้น  จะไม่รวมตัวอักษรหรือภาษาเขียน เนื่องจากนักภาษาศาสตร์เห็นว่าตัวอักษรเป็น
เพียงตัวแทนของภาษาแต่มิใช่ภาษา  อีกทั้งยังไม่มีระบบการเขียนของภาษาใดในโลกที่จะถ่ายทอด
เสียงพูดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ หรือแม้แต่ภาษาท่าทางก็ไม่นับว่าเป็นภาษา เพราะภาษาท่าทางหรือ
เครื่องหมายต่างๆ ยังไม่เป็นระบบแน่นอนและความหมายที่ใช้สื่อความก็ไม่เป็นสากล  แต่ขึ้นอยู่กับ
การตกลงของคนแต่ละกลุ่ม  
 
 

ลักษณะธรรมชาติของภาษา 
 
 นภาลัย  สุวรรณธาดา (2548 : 5-6 ) ได้อธิบายเกี่ยวกับการนิยาม “ภาษา” ของ
นักวิชาการที่แตกต่างกันออกไปนี้ว่า  การศึกษาภาษาในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันบ้าง 
กล่าวคือ ในอดีตจะเน้นศึกษากฎเกณฑ์ภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูด  แต่ในปัจจุบันเน้นการศึกษา 
การใช้ภาษาจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาพูด  สิ่งหนึ่งที่นักภาษาศาสตร์เห็นตรงกันในเรื่องของภาษา 
คือ ภาษามีลักษณะธรรมชาติ 9 ลักษณะ ดังต่อไปนี้  
 
 1. ภาษาเป็นสิ่งสมมติ  ภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความหมายที่ตนต้องการ
สื่อสาร บางครั้งไม่อาจหาเหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเรียกสิ่งต่างๆอย่างนั้น ทั้งนี้เพราะสังคมสมมติ
ภาษาข้ึนใช้แทนความหมาย เช่น ภาษาไทยเรียกสัตว์เคี้ยวเอ้ือง  เขาโค้ง  ลําตัวมีสีต่างๆ เช่น น้ําตาล
ขาว ว่า “วัว”  ในขณะที่ภาษาอังกฤษเรียกสัตว์ชนิดดังกล่าวว่า “cow” ถึงแม้ว่าภาษาแต่ละภาษาจะ
มีเสียงบางเสียงที่บอกความหมายได้บ้าง  เช่น  ในภาษาไทย เสียงสระออที่มีตัว ม สะกดแสดง
ความหมายว่า “กลมหรือโค้ง” เช่น  น้อม อ้อม ค้อม  เป็นต้น หรือแม้แต่คําที่ใช้เลียนเสียงธรรมชาติ  
แต่ละชาติก็จะได้ยินไม่เหมือนกัน เช่น  ภาษาไทยใช้แทนเสียงไก่ขันว่า เอ้ก-อ้ี-เอ้ก-เอ้ก  ภาษาอังกฤษ
ใช้ว่า cock-doodle-doo เป็นต้น  ดังนั้นภาษาจึงเป็นสิ่งมนุษย์ในแต่ละสังคมสมมติสร้างขึ้นเพ่ือใช้
สื่อความหมายในสังคมนั้นๆ 
 2. ภาษาหมายถึงภาษาของมนุษย์  ซึ่งเป็นพฤติกรรมการสื่อสารแบบต้องเรียนรู้  ส่วน
ภาษาของสัตว์ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเรียกว่าภาษาได้ ทั้งนี้เพราะสัตว์ส่งเสียงตามสัญชาตญาณ  ไม่ได้
เกิดจากการเรียนรู้ภาษาเหมือนมนุษย์  นอกจากนั้นภาษาสัตว์ยังมีเสียงจํากัดตายตัวอีกด้วย 
 3. ภาษาหมายถึงภาษาพูด  เพราะภาษาพูดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปมาก
ที่สุด  ส่วนภาษาเขียนนั้นนักภาษาศาสตร์ถือว่า เป็นเพียงตัวแทนของการบันทึกของภาษาพูดเท่านั้น  
อีกท้ังยังไม่มีระบบการเขียนของภาษาใดในโลกที่จะถ่ายทอดเสียงพูดออกมาได้อย่างสมบูรณ์ 
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 4. ภาษามีโครงสร้างหรือองค์ประกอบ  โครงสร้างของภาษาประกอบด้วยเสียงซึ่งมนุษย์
เปล่งออกมาโดยใช้อวัยวะต่างๆ  และความหมายซึ่งเป็นที่กําหนดตกลงกันทั่วไป  ดังนั้นการเปล่งเสียง
ที่ไม่มีความหมายจึงไม่นับว่าเป็นภาษา  เพราะโครงสร้างหรือองค์ประกอบไม่ครบทั้งเสียงและ
ความหมายนั่นเอง 
 5. ภาษามีระบบกฎเกณฑ์แน่นอนในตัวเอง  ภาษาทุกภาษาในโลกจะมีระบบกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนของตนเอง  ทําให้มนุษย์สามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษานั้นๆได้ โดยใช้ระบบสื่อสารของตน ถ้า
เราใช้ภาษาผิดระบบเราก็จะไม่สามารถสื่อสารกันเข้าใจได้ 
 6. ภาษามีจ านวนประโยคไม่รู้จบ ภาษามีเสียงจํากัด  แต่เมื่อนําเสียงมาเรียงต่อกันเป็น
คําและนําคําเหล่านั้นมาผลิตเป็นคําพูด  เราจะได้จํานวนประโยคไม่รู้จบ  เพราะผู้พูดภาษาใดก็ตาม
สามารถสร้างประโยคใหม่ๆในภาษานั้นๆขึ้นใช้ได้เอง  โดยผู้อ่ืนที่ใช้ภาษาเดียวกัน จะสามารถเข้าใจได้
ทันทีแม้จะไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ตาม  แต่โดยทั่วไปประโยคที่มนุษย์ใช้จะไม่ขยายยืดยาวมาก เพราะ
มนุษย์มีระบบความจําที่มีขีดจํากัด ลักษณะของภาษาที่มีประโยคไม่รู้จักจบมักจะเกิดในภาษาเขียน
มากกว่าภาษาพูด 
 7. ภาษาเป็นพฤติกรรมของสังคม กล่าวคือ 
  7.1 ภาษาเกิดจากการเรียนรู้  เลียนแบบ และถ่ายทอดจากสังคมเดียวกัน ไม่ใช่เกิดใน
สังคมธรรมชาติหรือสัญชาตญาณ เช่น ถ้าเด็กอยู่ตามลําพังโดยไม่ได้พบใครเลยหรือผู้ที่เลี้ยงเด็กไม่ยอม
พูดกับเด็ก จะทําให้เด็กไม่สามารถพูดภาษาได้ ในทางตรงกันข้ามหากผู้ที่เลี้ยงเด็กหรือคนในครอบครัว
พูดภาษาแบบใด เด็กจะเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบการใช้ภาษาแบบนั้นๆ ดังนั้นหากเด็กอยู่ใน
ครอบครัวที่พูดคําหยาบ  เด็กก็จะเรียนรู้ เลียนแบบและพูดคําหยาบด้วย เป็นต้น 
  7.2 ภาษาแต่ละภาษามีหลายประเภทตามสังคมนั้นๆ ในสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างกัน 
ภาษาย่อมต่างกันด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ฐานะทางครอบครัวและสังคมหรือ
วัตถุประสงค์ทีใช้  ดังนั้นหากต้องการเข้าใจภาษานั้นๆ ได้ยิ่งดีขึ้น จึงต้องเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
ด้วย 
  7.3 ภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอ เช่นเดียวกันกับวัฒนธรรมอ่ืนๆ การ
เปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นลักษณะธรรมดาของภาษาที่ยังไม่ตาย เพราะเมื่อมีการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร  ภาษาย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงควรเป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ ไม่ใช่
เกิดเพราะความไม่รู้ 
 8. ภาษาเป็นเครื่องแสดงความเจริญของสังคม  เมื่อชนกลุ่มใดกําหนดใช้ภาษาประจํา
กลุ่มแล้ว ภาษานั้นก็เป็นภาษาแม่ เมื่อสังคมขยายตัวเป็นสังคมเมืองและประเทศ ภาษาที่ชนกลุ่มนั้น
ใช้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาประจําชาติที่ใช้สืบต่อกัน ภาษานั้นๆ ก็จะผูกพันกับผู้ใช้ภาษา คําศัพท์ต่างๆ ที่
ใช้ในภาษาก็จะแสดงลักษณะความเป็นอยู่  อาหารการกิน ความเจริญก้าวหน้าในสังคมนั้น รวมทั้ง
เป็นหลักฐานแสดงอารยธรรม เช่น ปรัชญา วิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้น  
อย่างไรก็ตาม ภาษายังเป็นเครื่องมือในการคิดของมนุษย์  ชนกลุ่มใดที่มีภาษาทําหน้าที่ดังกล่าวได้
อย่างสมบูรณ์ มีคําศัพท์ที่แสดงนามธรรมได้อย่างชัดเจน ชนกลุ่มนั้นจะคิดได้อย่างลึกซึ้ง วิทยาการ
ต่างๆก็จะเจริญตามไปด้วย ภาษาแม้จะเป็นสมบัติที่แนบแน่นกับสังคม  แต่ก็มีลักษณะพิเศษคือ  
สามารถให้สังคมอ่ืนยืมไปใช้ได้  โดยสังคมเก่าไม่ได้เสียความคล่องตัวแต่อย่างใด ภาษาหนึ่งๆ จึงอาจ
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ถูกยืมไปใช้ในสังคมอ่ืนและสร้างสรรค์ความเจริญให้สังคมอ่ืนได้ เมื่อสมาชิกของสังคมนั้นได้มีการ
ติดต่อกัน  มีการเผยแพร่วัฒนธรรม การถ่ายทอดวิทยาการ หรือมีความสัมพันธ์ในด้านใดก็ตาม ก็จะมี
การยืมคํากัน ภาษาจึงนับเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดส่วนหนึ่งของสังคม เป็นส่วนที่ถ่ายทอดลักษณะที่
แท้จริงเป็นกระจกเงาแสดงอารยธรรมต่างๆ ทั้งศาสนา วิทยาศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ความเป็นอยู่ 
และอาจเป็นหลักฐานแสดงเชื้อชาติของเผ่าพันธุ์ของผู้พูดภาษานั้นๆ 
 9. ภาษาเป็นสิ่งที่ได้ทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์นั้นคือ การสังเกตและ
รวบรวมข้อมูลโดยบันทึกเป็นสัทอักษร  และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพ่ือหาหน่วยเสียง  หน่วยคําและ
ลักษณะประโยค  อาจใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  เช่น เครื่องมือวัดความถี่ของคลื่นเสียงของ
วรรณยุกต์  เป็นต้น ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์นี่เองที่ทําให้นักภาษาศาสตร์สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างของภาษาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนได้ 
 
 ดังนั้น  จึงอาจสรุปได้ว่า  ภาษาเป็นเครื่องมือ หรือระบบสื่อสารของสังคมมนุษย์ในระดับใด
ก็ได้  สังคมมนุษย์ที่พูดภาษาเดียวกันเรียกว่า  “ชุมชนภาษา”  ซึ่งอาจมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ได้  
และอาจเป็นชุมชนหนึ่งภาษาหรือหลายภาษาก็ได้ ในชุมชนหลายภาษา  สมาชิกในชุมชนมีความรู้
ความสามารถในการพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา  ภาษาเหล่านั้นอาจมีความใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกัน
อย่างมากก็ได้  ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่าระบบสื่อสาร 2 ระบบ เป็นภาษาเดียวกันหรือคนละ
ภาษาในกรณีท่ีมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง  และใช้ในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เช่น  ภาษาไทย
กรุงเทพฯ  กับภาษาสงขลา  เป็นภาษาเดียวกันหรือคนละภาษา ภาษาไทยอีสาน กับภาษาเขมรใน
บุรีรัมย์  เป็นภาษาเดียวกันหรือคนละภาษา  
 
 

มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษา 
 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (  2545: 1-11 )  นักภาษาศาสตร์ตัดสินว่าระบบ 2 ภาษาเป็น
ภาษาเดียวกันโดยใช้เกณฑ์ที่ว่า  ถ้ามีความเข้าใจซึ่งกันและกันสูงมากระหว่าง 2 ระบบ และมีความ
คล้ายคลึงกันที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นระบบ (ไม่ใช่เป็นเพราะความบังเอิญ) ก็น่าจะเชื่อถือ ได้ว่าเป็นภาษา
เดียวกัน  
 ภาษาในภาคกลาง ภาษาไทยในภาคเหนือ  ภาษาไทยในภาคใต้  และภาษาไทยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้จะแตกต่างกันก็ล้วนแต่เป็นภาษาเดียวกันเพราะผู้พูดเหล่านี้มีความเข้าใจ  
ซึ่งกันและกันค่อนข้างสูง (อาจต้องอาศัยความเคยชินด้วย) และภาษาเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันอย่าง
มีระบบ  (ไม่ใช่คล้ายบ้างไม่คล้ายบ้าง)  เช่น  เราสามารถกล่าวเป็นกฎ หรือข้อสรุปได้ว่า  เมื่อภาษา
ภาคกลางมีพยัญชนะเช่นนี้  ภาคเหนือมีพยัญชนะอะไร  คําทุกคําที่เราสันนิษฐานว่ามาจากต้นตอ
เดียวกันในภาษาที่มีพยัญชนะดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎเช่นนี้  
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 ตัวอย่าง 
  ภาษาไทยกลาง   ภาษาไทยถิ่นเหนือ 
  พ่ี    (เสียง /ph/)   ปี้    (เสียง /p/) 
  แท้   (เสียง /th/)   แต ้  ( เสียง /t/ ) 
  ช้าง   (เสียง /ch/)   จ้าง  (เสียง /c/) 
 
 กฎที่ว่าเสียง  /ph/ , /th/ , /ch/  ในภาษาไทยกลาง  จะเป็นเสียง  /p/ , /t/ , /c/  ใน
ภาษาไทยถิ่นเหนือจะต้องใช้ได้เสมอในทุกคู่ของคําที่มีความหมายเหมือนกัน 
 คุณสมบัติข้อนี้เองที่นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติใช้เป็นหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นภาษาที่แตกตัว
มาจากภาษาดั้งเดิมเดียวกันหรือไม่ ถ้าการคล้ายคลึงกันเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ เช่น กฎที่เราสังเกต
ไม่ได้เกิดกับทุกคํา และดูเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุ เราก็ถือว่าภาษาที่เราเปรียบเทียบกันนั้นไม่ใช่ภาษาที่  
แตกตัวมาจากภาษาเดียวกัน หรือในทํานองเดียวกัน ระบบที่เราเปรียบเทียบกันนั้นไม่ได้เป็นภาษา
ย่อยของภาษาเดียวกัน  
 
 

ภาษาถิ่น 
 
 ภาษาไทยที่พูดในภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ของประเทศ
ไทย เป็นภาษาเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกัน ความแตกต่างนี้เป็นไปตามถิ่น เราจึงสามารถจัดภาษา
แต่ละภาษาประจําภาคต่างๆ ให้เป็นภาษาถิ่น  และเรียกว่า “ภาษาไทยถิ่น....”  ภาษาเหล่านี้มี
คุณสมบัติหรือเอกลักษณ์ประจําตัว ซึ่งผู้ฟังได้ยินแล้วจะทายถูกว่าเป็นภาษาไทยถิ่นใด  
 ภาษาถิ่นอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้  ขึ้นอยู่กับว่าจะจัดขอบเขตอย่างไร ตราบเท่าที่
สามารถแยกภาษาหนึ่งออกจากอีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างกันไปตามท้องที่ได้  สามารถจัดภาษานั้นเป็น
ภาษาถ่ินภาษาหนึ่งได้  เช่น  อาจกล่าวว่า  ภาษาเชียงใหม่ เป็นภาษาถ่ินภาษาหนึ่งในสังคมไทย ภาษา
ที่พูดในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ก็อาจจัดให้เป็นภาษาถิ่นภาษาหนึ่งได้ถ้าพบว่ามีลักษณะที่
แตกต่างจากภาษาในอําเภออ่ืนๆอย่างเป็นระบบ  ภาษาในหมู่บ้านก็อาจจัดเป็นภาษาถิ่นได้  สรุปคือ 
ภาษาใดก็ตามที่พูดในที่ต่างกัน มีความคล้ายคลึงและมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง  และความคล้ายคลึง
กันความแตกต่างกันนั้นสามารถสรุปออกมาเป็นกฎได้  เราถือว่าภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาถิ่นของภา
เดียวกัน ประเด็นสําคัญที่ควรสังเกตคือ การจัดประเภทการแตกตัวเช่นนี้  จะทําได้ต่อเมื่อได้พิสูจน์
แล้วว่า ภาษาถ่ินทั้งหมดเป็นสมาชิกของภาษาเดียวกัน (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.2545: 3 )   
 

ภาษาย่อย 
 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (  2545: 4 )  ได้กล่าวถึงมโนทัศน์ของภาษาย่อยไว้ว่า   มโนทัศน์  
ภาษาย่อย  เหมือนกับ ภาษาถ่ิน  คือเป็นสมาชิกของภาษาเดียวกัน  อันที่จริงแล้ว  คําว่า  ภาษาย่อย 
คือ ภาษาถ่ิน  แปลมาจากคําภาษาอังกฤษคําพูดเดียวกัน คือ  dialect  ซึ่งมี 2 ความหมาย ได้แก่ 
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 1. ความหมายที่หนึ่งคือหมายถึง ภาษาย่อย  ซึ่งก็คือภาษาใดก็ตามที่ต่างจากอีกภาษา
ด้วยปัจจัยทางสังคมของผู้พูด  ภาษาเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกันเป็นระบบมากจนไม่ใช่คนละภาษา  
ภาษาเด็ก กับภาษาผู้ใหญ่ ของไทยต่างก็เป็นภาษาย่อยของภาษาไทย ภาษาผู้หญิง และภาษาผู้ชาย
ของไทยต่างก็เป็นภาษาย่อยของภาษาไทย  เป็นต้น 
 2. ความหมายที่สองของคําว่า  dialect  คือหมายถึงภาษาถิ่น ซึ่งก็คือภาษาใดก็ตามที่
ต่างจากอีกภาษาเพราะใช้ในถิ่นต่างกัน หรือพูดโดยคนที่มาจากถ่ินต่างกัน 
 คําว่า  ภาษาย่อย  มักใช้ในความหมายที่รวมเอาภาษาถิ่นเข้าไปด้วย จึงมีผู้แยกความ
แตกต่างให้ชัดโดยเรียกภาษาย่อยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ภาษาถิ่นว่า  ภาษาย่อยสังคม (social  dialects) และ
ในภาษาอังกฤษถ้าต้องการกล่าวเฉพาะเจาะจงถึงภาษาถิ่นจริงๆ เรามักใช้คําว่า regional  dialects  
หรือ  geographical  dialects  ดังแสดงในแผนภูมิดังนี้  
 

   ภาษาย่อย 
 

       ภาษาถ่ิน                 ภาษาย่อยสังคม 
( regional dialects)   ( social dialects ) 
 

ภาษาถ่ิน 1  ภาษาถ่ิน 2    ภาษาย่อยตามเพศ ภาษาย่อยตามอายุ 
 

      ภาษาผู้หญิง  ภาษาผู้ชาย 

 
ภาพที่  1.1  ภาษา  ภาษาย่อย  และภาษาถิ่น 

 
 ภาษาย่อยสังคมประเภทต่างๆ มีลักษณะต่างจากกันและกันด้วยปัจจัยทางสังคมของ         
ตัวผู้พูด  นอกจากเพศและอายุ  ซึ่งทําให้เกิดภาษาผู้หญิง  ภาษาผู้ชาย ภาษาคนรุ่นอายุน้อย  ภาษา
รุ่นอายุมากแล้ว  ยังมีปัจจัยทางสังคมอ่ืนๆอีก เช่น ชั้นทางสังคม  กลุ่มชาติพันธุ์  และการศึกษา  เป็น
ต้น  ที่ทําให้ผู้พูดท่ีต่างกันโดยปัจจัยเหล่านี้ใช้ภาษาแปรกันไป  เช่น ผู้พูดที่มาจากชั้นสูงอาจใช้ภาษาที่
มีลักษณะบางอย่างต่างจากภาษาของผู้พูดท่ีมาจากชั้นต่ํา  ทั้งนี้ เพราะสิ่งแวดล้อมท่ีผู้พูดทั้งสองเติบโต
มาหล่อหลอมให้เขาเรียนรู้การใช้ภาษาตามแบบชนชั้นนั้นๆ ภาษาของเขาจึงเป็นไปตามแบบที่เขา
เรียนรู้มา ดังนั้น  เราอาจจะสรุปได้ว่า การตัดสินว่าระบบใดเป็น ภาษา หรือ ภาษาย่อย  จะต้อง
คํานึงถึงเหตุผลทางการเมืองด้วย ไม่ใช่ลักษณะทางภาษาเพียงอย่างเดียว  
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วิธภาษา 
 
 คําว่า  วิธภาษา  ตรงกับภาษาอังกฤษว่า  language variety หรือ variety of language   
เป็นคําที่มีความหมายกว้างมาก อาจใช้ในความหมายว่า ภาษาชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะต่างจากชนิดอ่ืนๆ 
เช่น  ภาษาไทย  ภาษาญี่ปุุน  ภาษาเด็ก ภาษาเชียงใหม่ ภาษากฎหมาย ฯลฯ  เหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ตัวอย่างของวิธภาษาท้ังสิ้น  
 อย่างไรก็ตาม  คําว่า  วิธภาษา  ที่นิยมใช้กันในหมู่นักภาษาศาสตร์สังคมหมายถึง  “ชนิด
ต่างๆของภาษาใดภาษาหนึ่ง” เช่น  เมื่อพูดถึงการที่ภาษาไทยแตกย่อยออกเป็นชนิดต่างๆ ชนิดต่างๆ
ของภาษาไทยก็คือวิธภาษานั่นเอง  เช่น  ภาษาสุพรรณ  ภาษาผู้หญิงไทย ภาษาวัยรุ่นไทย ภาษา
โฆษณาของไทย ฯลฯ ก็เรียกได้ว่าเป็นวิธภาษาของภาษาไทยทั้งสิ้น วิธภาษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ ( อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .2545: 6)    ได้แก่ 
 1. ประเภทแรกคือ วิธภาษาที่แตกต่างกันโดยลักษณะทางสังคมของผู้พูด  เช่น  เพศ  
อายุ ถิ่นที่อยู่  ชั้นทางสังคม ฯลฯ เรียกว่า  วิธภาษาสังคม  วิธภาษาในมิตินี้ก็คือ ภาษาย่อย นั้นเอง 
 2. วิธภาษาประเภทที่ 2 คือ วิธภาษาที่แตกต่างกันโดยสถานการณ์การใช้หรือหน้าที่ เช่น 
วิธภาษาข่าว ซึ่งมีหน้าที่เสนอข่าว วิธภาษากฎหมาย ใช้ในการเขียนกฎหมาย และวิธภาษาโฆษณา ซึ่ง
มีหน้าที่เฉพาะคือใช้ในการโฆษณา  เป็นต้น  วิธภาษาประเภทที่ 2 นี้ รวมเรียกว่า “วิธภาษาหน้าที่” 
ซึ่งบางคนนิยมเรียกว่า “ท าเนียบภาษา” 
 
 

ภาษามาตรฐาน 
 
 คําว่า  ภาษามาตรฐาน  ตามความหมายแล้วไม่ต่างจาก วิธภาษามาตรฐาน  แต่คนส่วน
ใหญ่นิยมใช้คําว่า ภาษามาตรฐาน มากกว่า  
 ภาษามาตรฐาน คือ วิธภาษาที่ได้รับการยอมรับในสังคมว่า ถูกต้อง และเป็นตัวแทนของ
ภาษาและวิธภาษาทั้งหลายในสังคมนั้นๆ ภาษามาตรฐานมักกลายเป็นสมบัติของชาติ ใช้สื่อสารกัน
ระหว่างเขตต่างๆในสังคม มักจะมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน และใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารในวง
ราชการ สถาบันสําคัญในสังคม  ในโรงเรียน และในสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ  
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2545:7) ได้กล่าวถึงภาษามาตรฐานไว้ว่า  การใช้ภาษามาตรฐาน
จะทําให้ผู้ใช้มี ศักดิ์ศรี  ( prestige ) และบางครั้งทําให้กลายเป็น    ผู้ถืออภิสิทธิ์เหนือผู้ที่ไม่ได้ใช้  
หรือผู้ที่ใช้ภาษาอ่ืนๆ ภาษามาตรฐานมักเป็นภาษาที่มีความมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันก็เปลี่ยนตาม
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เช่น  ในสมัยปัจจุบัน  ภาษามาตรฐานมักเปลี่ยนเพ่ือก้าวให้ทันกับยุค
อุตสาหกรรม  และยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษามาตรฐานมักได้รับการยกย่อง ให้เป็นภาษา
ประจําชาติ  และกลายเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของคนในชาติ ภาษามาตรฐานจึงผูกพันกับ
การเมืองในชาติ และความรู้สึกชาตินิยมด้วย  
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ท าเนียบภาษา 
 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2545:8) กล่าวว่า  “ทําเนียบภาษา”  เป็นคําที่ มล.บุญเหลือ        
เทพยสุวรรณ  คิดขึ้นเพ่ือใช้แทนคําภาษาอังกฤษ คําว่า   registe  หมายถึง วิธภาษาที่แตกต่างจาก 
วิธภาษาอ่ืนๆโดยการใช้ เช่น ใช้ต่างกันตามหน้าที่ สถานการณ์ วัตถุประสงค์ และแวดวงวิชาชีพ  
ดังนั้นภาษาท่ีใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการก็จัดว่าเป็นทําเนียบภาษาหนึ่ง  ซึ่งต่างจากทําเนียบภาษา
ไม่เป็นทางการ  ภาษากฎหมาย  และภาษาแพทย์ก็เป็นทําเนียบภาษา  เช่นเดียวกับภาษาโฆษณา  
และภาษาที่ใช้ในการเสนอข่าวกีฬา  
 ข้อควรระวังคือ ต้องไม่ปะปนกันระหว่าง ทําเนียบภาษากับภาษาย่อย เพราะทั้งสอง
ประเภทนี้อยู่คนละมิติกัน  อาจคาบเกี่ยวกันได้  แต่เป็นการมองคนละมุม  ภาษาย่อยมองจากมุมของ 
ตัวผู้พูด ผู้พูดต่างกันก็ทําให้ภาษาต่างกัน  ส่วนทําเนียบภาษาเป็นการมองจากมุมมองของการใช้ 
ดังนั้น ผู้พูดกลุ่มเดียวกันอาจใช้ทําเนียบภาษาต่างกันก็ได้ หรือทําเนียบภาษาเดียวกันก็อาจต่างกันโดย
ลักษณะของผู้พูดก็ได้ 
 สรุปภาพความสัมพันธ์ของแนวคิดเกี่ยวกับ ภาษา  วิธภาษา  ภาษาย่อย  ภาษาถิ่น  ภาษา
มาตรฐาน  และทําเนียบภาษา  ดังนี้  
 
                ภาษา 
 

วิธภาษามาตรฐาน     วิธภาษาสังคม      วิธภาษาหน้าที่ 
    

        ภาษาย่อย         ทําเนียบภาษา 
 

ภาษาย่อยสังคม    ภาษาถ่ิน    ภาษาโฆษณา  ภาษากฎหมาย 
 
ภาษาย่อยตามเพศ   ภาษาย่อยตามอายุ     ภาษาถ่ินอีสาน         ภาษาถ่ินใต้ 
 
ภาษาผู้หญิง  ภาษาผู้ชาย  ภาษาเด็ก   ภาษาผู้ใหญ่ 
 

ภาพที่  1.2  มิติต่างๆ ของวิธภาษา 
 
 ในภาพที่1.2 จะเห็นได้ว่า  ภาษา  เป็นมโนทัศน์ที่ใหญ่ที่สุด  แตกเป็นประเภทย่อย 3 
ประเภท ได้แก่  วิธภาษามาตรฐาน   วิธภาษาสังคม  และวิธภาษาหน้าที่ วิธภาษาสังคม เรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า  ภาษาย่อยซึ่งแบ่งออกเป็น  ภาษาย่อยสังคม  และภาษาถิ่น ทั้ง 2 ประเภทนี้ยังแตก
ประเภทย่อยลงได้อีก  เช่น  ภาษาโฆษณา  ภาษากฎหมาย เป็นต้น  
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การแปรของภาษา 
 
 ไม่มีภาษาใดในโลกที่คงที่เป็นหนึ่งอยู่เสมอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  หรือ
แปรไปตามปัจจัยต่างๆ ภาษาเป็นสิ่งไม่คงที่ เพราะภาษาเป็นสมบัติของสังคม ในเมื่อสังคมเป็นสิ่งที่ไม่
คงท่ี ภาษาจึงได้รับผลกระทบนี้ด้วย  
 นักภาษาศาสตร์สังคมท่ีเฝูามองอย่างละเอียดรอบครอบ  พบว่า ภาษามักแปรไปตามปัจจัย
ต่างๆ ในสังคมที่ใช้ในภาษานั้นๆ เช่น คําว่า “แปร”  ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า vary หมายถึง           
มีรูปแบบเบี่ยงเบนออกไปจากรูปเดิม หรือรูปมาตรฐาน  แต่ก็ยังมีส่วนที่บ่งบอกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกับ
รูปเดิม หรือรูปมาตรฐาน  เช่น  การออกเสียง คําว่า มหาวิทยาลัย  ว่า มหาลัย นั้นเป็นตัวอย่างหนึ่ง
ของการแปร  คําท้ังสองมีความหมายเดียวกัน แต่ใช้ต่างกันตามปัจจัยทางสังคม  ซึ่งอาจเป็นอายุของผู้
พูด หรืออาจเป็นความเป็นทางการก็ได้ ( อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.2545: 9)    
 การแปรของภาษาเกิดได้ในทุกระบบ ในระบบเสียงก็มีตัวอย่าง เช่น เสียง ช  ในปัจจุบัน
เกิดจากการแปร คือ มีบางคนออกเสียงเป็น [ch]  แต่บางคนออกเสียงเป็น [sh]  เสียง  ร  ก็
เช่นเดียวกัน  บางทีเราได้ยินคนออกเสียงเป็นเสียงรัว  ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐาน บางคนออกเป็นเสียง  
คล้ายเสียง  r  ในภาษาอังกฤษ  และบางคนก็ออกเป็นสียง  ล  ซึ่งถือว่าไม่มาตรฐาน 
 ในระบบคําศัพท์  มีการแปรมากโดยเฉพาะระหว่างถิ่นต่างๆ เช่น  คําว่า ดู  ในภาษาไทย
กลาง  จะแปรเป็น  แล  ในภาษาถิ่นใต้ และ เบิ่ง  ในภาษาถ่ินอีสาน  เป็นต้น 
 ในระบบวากยสัมพันธ์  สังเกตเห็นการแปรระหว่างรูปประโยค เช่น  พูดว่า เขาหั่นเนื้อด้วย
มีด  กับ  เขาใช้มีดหั่นเนื้อ และ เขาถูกหมากัด กับ  หมากัดเขา  ดังนี้เป็นต้น  
 การแปรของภาษาสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมเสมอ ความจริงข้อนี้ทําให้เกิดการจัดแบ่ง
ประเภทของภาษาเป็นวิธภาษาประเภทต่างๆ หรือจัดเป็น 2 มิติใหญ่ๆ ได้แก่ ภาษาย่อย และทําเนียบ
ภาษา  
 ภาษาย่อย เกิดจากการแปรของภาษาตามลักษณะทางสังคมของตัวผู้พูด  การที่ผู้พูดเป็น
ผู้หญิง หรือผู้ชาย  เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่  เป็นครูหรือนักธุรกิจ ฯลฯ ล้วนแต่กําหนดให้ผู้พูดนั้นใช้ภาษา
ต่างกันทั้งสิ้น 
 ทําเนียบภาษา  เกิดจากการแปรของภาษาตามปริบทหรือการใช้สถานการณ์ต่างๆ  การใช้
ภาษาในห้องประชุม  กับในวงเหล้า  ถึงแม้จะโดยบุคคลเดียวกันย่อมต่างกัน การใช้ภาษามีการ
โฆษณาและตําราวิชาการมีความแตกต่างที่เห็นได้ชัด 
 
 

การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 
 การเปลี่ยนแปลง หมายถึงการที่บางสิ่งบางอย่างมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม คนส่วนใหญ่
ใช้คํานี้ในแง่ที่เกี่ยวกับเวลา กล่าวคือ เปรียบเทียบปรากฏการณ์หรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่
แตกต่างกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน อันที่จริงการเปลี่ยนแปลงก็คือการแปรตามกาลเวลา หากพูดว่า รูป
ใดรูปหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป หมายความว่ารูปนั้นมีรูปแปรหลายรูป  และรูปเหล่านั้นใช้ต่างกันตาม
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ช่วงเวลา  เช่น คําว่า อัน  ใน  สมบัติอันมีค่า พบว่าใช้ในอดีตมากกว่าปัจจุบัน ในสรรพนาม  ที่เป็น
เครื่องหมายของคุณานุประโยคในภาษาไทย อาจกล่าวได้ว่า  อัน  ใช้มากกว่า  ที่  ในอดีต และเป็นรูป
ที่กําลังจะหายไปโดยถูกแทนที่ด้วย  ที ่ ในภาษาไทย  
 การเปลี่ยนแปลงของภาษาสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกระดับของภาษา  ได้แก่ ระดับเสียง 
เรียกว่า การเปลี่ยนแปลงเสียง หรือ การกลายเสียง ( sound change)  ดังกรณีที่เสียงบางเสียงที่เคย
ใช้ในอดีต  แต่ปัจจุบันสูญหายไปจากภาษา  เช่น  เสียงที่แทนด้วยตัวอักษร ข ( ข-ขวด)  ในภาษาไทย 
ซึ่งในอดีตเคยมีและออกเสียงต่างจาก ข ไข่  แต่ปัจจุบันสูญหายไปจากภาษาไทยแล้ว   
 สุริยา  รัตนกุล  (2537)  ผู้เขียนหนังสือ  ฃ  ฅ  หายไปไหน  ได้ศึกษาความเป็นมาของ
พยัญชนะทั้งสองตัวนี้ และชี้ให้เห็นว่า หากเริ่มนับตั้งแต่ที่พบ ฃ ฅ ในศิลาจารึกสมัยสุโขทัยเป็นครั้ง
แรก  จนถึงการประกาศเลิกใช้  ฃ  ฅ  ในปทานุกรม พ ศ 2470  และพจนานุกรม  พ ศ 2493 เป็น
เกณฑ์ พยัญชนะทั้งสองมีที่ใช้อยู่ในภาษาไทยนานถึง 700 ปี หากแต่อัตราการใช้ และความแม่นยําที่
ใช้แตกต่างกันไปตามยุคสมัย เดิม ฃ ฅ เป็นพยัญชนะแทนเสียงซึ่งเคยใช้กันมาแต่เดิม แตกต่างจาก
เสียง ข และ ค แต่เสียงนี้ได้หายไปในระยะหลังเป็นเหตุให้พยัญชนะทั้งสองตัวหมดความสําคัญลงใน
ภาษาไทย ปัจจุบัน เมื่อครั้งที่มีการประดิษฐ์พิมพ์ดีดภาษาไทยขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ ศ 2434          
ผู้ประดิษฐ์ได้ตัดตัว ฃ ฅ  ทิ้งไป ด้วยเหตุว่าพ้ืนที่บนแปูนพิมพ์ดีดไม่เพียงพอ และยังให้เหตุผลว่าเป็น
พยัญชนะที่   “ ไม่ค่อยได้ใช้และสามารถทดแทนด้วยตัวพยัญชนะอ่ืนได้ ” นี่อาจเป็นครั้งแรกที่
พยัญชนะ  ฃ  ฅ  ถูก “ตัดทิ้ง” อย่างเป็นทางการ ส่วนครั้งต่อๆ มาก็คือการประกาศงดใช้  ฃ  ฅ  สมัย
จอมพล ป พิบูลสงคราม เมื่อครั้งปรับปรุงภาษาไทยให้เจริญก้าวหน้าในยุครัฐนิยม รวมถึงการประกาศ
เลิกใช้ในปทานุกรมและพจนานุกรมดังกล่าวแล้ว มีข้อน่าสังเกตว่า  แต่ก่อนพยัญชนะ  ฅ  ไม่ได้ใช้ใน
คําว่า คน เลย ฅ ใช้ในคํา ฅอ ฅอเสื้อ ความสับสนในเรื่องนี้คงเกิดมาจาก ก ไก่ คํากลอน ผลงานของ
ครูย้วน ทันนิเทศ ในหนังสือแบบเรียนไว เล่ม 1 ตอนต้น พ ศ 2473 ที่แต่งว่า  “ ฅ   ฅนโสภา ” แล้ว
ต่อมาหนังสือ ก ไก่ ฉบับประชาช่าง ก็แต่งว่า “ฅ ฅนขึงขัง” ซึ่งเป็น ก ไก่ คํากลอนฉบับที่คนรุ่น
ปัจจุบันคุ้นเคยที่สุด แล้วก็เลยพลอยเข้าใจว่า ฅ   ใช้ในคําว่า คน (ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ 108 
ซองคําถาม สํานักพิมพ์สารคดี)   
 ตัวอักษรจึงเลิกใช้ตามไปด้วย  หรือเสียงบางเสียงใช้ในปัจจุบัน  แต่อาจสูญหายไปใน
อนาคต เช่น เสียง ร ในภาษาไทย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเสียงอาจอยู่ในรูปที่ตรงกันข้ามกับการ
สูญเสียเสียง คือ การเพ่ิมของเสียง เช่น เสียงที่ไม่เคยมีกลับปรากฏขึ้น นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลง
เสียงยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติบางประการของเสียง  เช่น เปลี่ยนจากเสียงก้อง (voiced 
sound) เป็นเสียงไม่ก้อง (voiceless  sounds)  เช่น  เสียง /t/ เปลี่ยนเป็น /d/ หรือตรงกันข้าม            
( เช่น  /d/ เปลี่ยนเป็น  /t/ )  เปลี่ยนจากเสียงกักเป็นเสียงเสียดแทรก  เช่น /t/ เปลี่ยนเป็น /s/ หรือ
ตรงกันข้าม เช่น  /s/ เปลี่ยนเป็น /t/  เป็นต้น  
 นอกจากด้านเสียง  การเปลี่ยนแปลงของภาษาอาจเกิดในระดับหน่วยคํา  คํา  และ
ประโยค  ระดับหน่วยคํา เช่น ใช้ “การ” เป็นหน่วยแปลงคํากริยาเป็นคํานาม เช่น “พัฒนา” เป็น 
“การพัฒนา”  รูปแบบเช่นนี้ไม่ปรากฏในสมัยสุโขทัย และอยุธยาตอนต้น  การเปลี่ยนแปลงในระดับ
คํามีตัวอย่างมากมาย เช่น การเกิดคําใหม่ในภาษา ส่วนการเปลี่ยนแปลงในระดับประโยค ซึ่งเรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงทางวากยสัมพันธ์ (syntactic  change) หมายถึงการใช้รูปแบบประโยคบางรูปแบบ
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ที่ไม่เคยปรากฏในอดีต ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในภาษาไทย ได้แก่ การใช้ประโยคกรรมแบบเป็นกลาง 
เช่น  “ระเบียบนี้ถูกกําหนดขึ้นมาเพ่ือ...”  ซึ่งเป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นทีหลังและต่างจากประโยคกรรม
แบบเดิมในภาษาไทยซึ่งมีความหมายในทางลบเท่านั้นและเป็นรูปแบบที่เก่ากว่า เช่น “นักเรียนถูก
ลงโทษเพราะทุจริตในการสอบ”   “ผู้หญิงคนนั้นถูกผู้ชายหลอกจนหมดตัว”  เป็นต้น   
 
 ปรีชา  ช้างขวัญยืน (2560) ได้กล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของภาษาไว้อย่างน่าสนใจใน
บทความตอนหนึ่งเกี่ยวกับ ฃ ฅ  อีกสักครั้งหนึ่ง ว่า  “พยัญชนะ 2 ตัว คือ ฃ  กับ ฅ เป็นพยัญชนะที่ดู
เหมือนจะสร้างความหงุดหงิดให้แก่ผู้สนใจภาษาไทยที่ช่างคิดบางคน เพราะพยัญชนะสองตัวนี้ปัจจุบัน
ไม่ใช้ บางคนก็สนใจว่าเมื่อก่อนใช้หรือไม่ ใช้เขียนค าใด และใช้อย่างไร บางคนถึงกับต้องการจะน า
กลับมาใช้ใหม่ ความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข้อใด ล้วนเป็นปัญหาที่จะต้องค้นคว้าวิจัย หรือมี                 
การอภิปรายเชิงวิชาการท้ังสิ้น  บุคคลที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่น าพยัญชนะ 2 ตัวนี้มาใช้อย่างจริงจังท่านหนึ่ง 
คือ นายประยูร จรรยาวงษ์  นักเขียนการ์ตูนผู้ล่วงลับไปแล้ว  แต่ที่เห็นนั้นใช้ค าว่า ฅน  ท่านไม่ได้
สนใจว่าพยัญชนะตัวนี้ เคยใช้ในค าอ่ืนหรือไม่  เข้าใจว่าท่านจะนึกถึงค าพังเพยไทยบทหนึ่ง คือ “คอ
หยักๆสักแต่ว่าคน” ท่านจึงคิดว่าคนควรเขียนด้วย ค หัวหยัก  
 เมื่อเร็วๆนี้ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึ่งก็ปรารภว่า อยากจะให้น าพยัญชนะ 2 
ตัวนี้กลับมาใช้ใหม่ แต่การจะน ากลับมาใช้ใหม่นี้จะเกิดปัญหาตามมามากมาย  ได้อาจไม่คุ้มเสีย  นัก
ภาษามองเห็นปัญหาเหล่านั้นจึงปรากฏว่ายิ่งผู้ที่ศึกษาภาษลึกซึ้งยิ่งไม่เสนอให้น ากลับมาใช้  ส่วนผู้ที่
เพียงสนใจภาษามักจะพูดเรื่องนี้กันอยู่เสมอๆนั้น ได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็ก และได้ยินบ่อยๆ กับเรื่อง ร 
ล แต่สมมติว่าไม่พูดถึงปัญหาเรื่องการน ากลับมาใช้ก็ยังมีปัญหาที่ยากกว่าคือ  พยัญชนะ 2 ตัวนี้ เดิม
ออกเสียงอย่างไร  และใช้ในค าใดบ้าง  มิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเหมือน ร ล คือ  คนที่เคร่งครัดเรื่อง
เสียงย่อมต้องการให้ออกเสียงอย่างถูกต้องด้วย บุคคลเหล่านั้นคงจะตั้งปัญหาว่า ข ค และ ฃ  กับ ฅ 
ออกเสียงต่างกันอย่างไร อาจจะไม่พอใจเพียงใช้เขียนเหมือนที่ใช้ ศ ษ ส แล้วไม่ออกเสียงให้ต่างกัน 
เหมือนเสียงเดิมในภาษาบาลีสันสกฤต  เพราะ ฃ  ฅ ไม่ใช่พยัญชนะที่ใช้เขียนค าที่มาจากภาษาบาลี
สันสกฤต  
 ผู้ที่สนใจใคร่รู้ว่าพยัญชนะ 2 ตัวนี้ เคยใช้เขียนค าอะไรบ้างและน่าจะออกเสียงอย่างไร ขอ
แนะน าให้อ่านงานวิจัยของ ดร.สุริยา  รัตนกุล ซึ่งตีพิมพ์แล้ว ผู้ที่จะอ่านงานเล่มนี้รู้เรื่องโดยตลอด
จะต้องมีพ้ืนฐานความรู้ทางภาษาศาสตร์ดีพอควร หากขาดความรู้ด้านนี้อาจจะเข้าใจบางส่วนไม่           
แจ่มแจ้ง  เห็นว่าถ้าสามารถเข้าใจได้โดยตลอดแล้วงานเล่มนี้จะเป็นข้อเขียนที่อธิบายเรื่อง ฃ  ฅ ได้ดี
ที่สุดในขณะนี้ ส่วนผู้ที่สนใจภาษาไทยจะอ่านได้ง่าย คือส่วนที่เป็นรายการค าที่ใช้เขียนด้วย ฃ  ฅ ซึ่ง
นอกจากจะเก็บค ามาจากจารึกและเอกสารโบราณแล้วยังเทียบเคียงให้เห็นข้อเหมือนข้อต่างในการใช้
ส่วนที่ลึกซึ้ง คือส่วนที่ผู้วิจัยสันนิษฐานเสียงของพยัญชนะทั้งหมดโดยเทียบเคียงกับเสียงค าใน
ภาษาไทยถิ่นทั้งในประเทศและนอกประเทศเพ่ือสืบสาวไปจนถึงเสียงเดิม  ซึ่งต่างกับ ฃ  ฅ และท าให้
ต้องมีพยัญชนะเพ่ิมข้ึนอีก 2 ตัว คือ  ฃ  ฅ 

 นอกจากนั้นยังมีค าอธิบายโดยแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนว่าแม้ในสมัยสุโขทัยซึ่งเพ่ิงมี
ตัวอักษร 2 ตัวนี้ การใช้ก็ไม่สม่ าเสมอ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงว่า รูปพยัญชนะทั้งสองจะค่อยๆ 
เลิกใช้ไป ผู้วิจัยได้แสดงความเห็นว่าเสียง ฃ  ฅ นั้นเป็นเสียงที่ออกอยากกว่า ข ค คนจึงใช้เสียงที่ง่าย
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กว่า คือ ฃ  กับ ฅ แทน โดยได้อธิบายในแง่สัทศาสตร์ว่ายากอย่างไร  ตอนนี้เป็นตอนที่อ่านยากอีก
ตอนหนึ่ง แต่เป็นส่วนที่มีคุณค่าเชิงวิชาการ 

 ประเด็นที่ว่า เสียง ฃ  ฅ  หายไปเพราะยากนั้น อาจจะเป็นเหตุผลที่เป็นไปได้ข้อหนึ่ง 
เหมือนที่ผู้เขียนเชื่อว่าเสียง ร หายไปเพราะออกเสียงยากกว่า ล ซึ่งเคยค้านมาแล้วว่าไม่น่าจะใช่ 
เพราะ ร ในภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาแขกก็ออกยาก แต่ก็ใช้กันโดยสะดวก การที่เสียง ร ในภาษาไทย
กลายเป็นของยากนั้น  ยากส าหรับคนบางกลุ่ม เช่น คนไทยเชื้อสายจีนซึ่งภาษาเดิมชองเขาไม่มีเสียง 
ร หรือคนไทยถิ่นอ่ืนที่ไม่ใช่ไทยภาคกลาง ไม่มีเสียง ร จึงไม่คุ้นกับเสียงดังกล่าว เมื่อคนเหล่านี้เข้ามา
ท างานในภาคกลาง หรือเข้ามาอยู่ในวงงานมากขึ้น ก็ท าให้ความเคร่งครัดในการมใช้เสียง ร ลดลง 
นานเข้าก็กลายเป็นความสะดวก เพราะใช้เสียงเดียวคือ ล เมื่อสะดวกปากแล้ว จะออกเสียง ร ก็
กลายเป็นของยากเพราะไม่ชิน นั่นคือยากเพราะขาดการใช้  ไม่ใช่เพราะลักษณะของเสียง ถ้าใช้อยู่
เสมอก็ไม่มีอะไรยาก และที่ขาดการใช้ก็เพราะเหตุที่เกิดการปะปนทางวัฒนธรรมระหว่างคนกลุ่มที่มี
เสียงนี้กับท่ีไม่มี 

 เราจะเห็นได้ว่าในระยะแรกๆ เมื่อคนเชื้อสายจีนหรือคนต่างจังหวัดยังไม่มีการศึกษาดีนั้น 
เสียง ร นอกจากจะยังอยู่ดีแล้ว คนเหล่านั้นก็หัดออกเสียง ร จนใช้ได้คล่อง เพราะขณะนั้นการออก
เสียงนี้ให้เป็นเครื่องแสดงวัฒนธรรมสูง แต่มาระยะหลังๆ เราไม่ค่อยได้ให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรม
ทางภาษาและให้ความส าคัญแก่วัฒนธรรมอ่ืนแทน  เช่น คนที่เก่งคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ แม้ออกเสียงภาษาไทยไม่ชัดก็เป็นคนเก่ง คนน่ายกย่อง จึงไม่มีความจ าเป็นอะไรที่คน
เหล่านี้จะต้องหัดออกเสียง ร ในที่สุด  เสียง ร ก็เหลืออยู่แต่ในหมู่คนที่ทางบ้านออกเสียง ร กันมาก
เป็นปกติ แม้คนเหล่านี้ออกเสียง ร พลาดได้บ่อยๆไม่ใช้เพราะยาก แต่เพราะหูได้ยินเสียงนี้น้อยลง  
บางทีก็พูดโดยไม่ออกเสียงนี้ตามสังคมไป” 

 
 จากงานทัศนะของ ปรีชา ช้างขวัญยืน ( 2560 )  และ  สุริยา รัตนกุล (2537) ได้กล่าวถึง
การเปลี่ยนแปลงของภาษาในลักษณะต่างๆ จะเห็นได้ว่า  ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย 
และบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้พูด เช่น วัย ถิ่นที่อยู่อาศัย  เพศ 
สังคม เป็นต้น 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของภาษาอาจเกิดขึ้นเองแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าง
ช้าๆ ตามกาลเวลา ซึ่งบางคนเรียกว่าเกิดจากปัจจัยภายใน หรืออาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น
เกิดจากการยมืลักษณะต่างๆ จากภาษาอ่ืน เช่น การยืมคํา เป็นต้น   
 
 

ภาวะหลายภาษาในสังคมไทย 
 
 ภาวะหลายภาษา (multilingualism) หมายถึงภาวะที่คนใดคนหนึ่งมีความรู้หรือ
สามารถพูดได้มากกว่า 1 ภาษา คนที่มีภาวะหลายภาษา เรียกว่า คนหลายภาษา (multilingual) ถ้า
คนใดมีความรู้หรือพูดได้ 2 ภาษาเท่านั้น เรียกว่า คนสองภาษา หรือ ผู้รู้สองภาษา (bilingual) และ
อาจกล่าวว่าเขามีภาวะสองภาษา (bilingualism) ( อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.2545: 13)    



13 

 
 ตัวอย่างผู้รู้หลายภาษา เช่น คนที่พูดได้ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และได้ภาษาอังกฤษ คนไทย
อีสานที่พูดทั้งภาษากูย ภาษาเขมร และภาษาไทย เป็นต้น ภาวะที่คนใดคนหนึ่งพูดได้ทั้งภาษาไทย
กรุงเทพ และภาษาไทยถิ่นเหนือ อาจเรียกว่าเป็น ภาวะสองภาษาย่อย (bidialectalism) แต่เพ่ือ
ความเรียบง่ายหลายคนมักรวมเรียกว่า ภาวะสองภาษา  ซึ่งในท่ีนี้จะเรียกว่า ภาวะหลายภาษา เพราะ
รวมมโนทัศน์ ภาวะสองภาษา ไว้ในภาวะหลายภาษา 
 บางคนจํากัดขอบเขตของภาวะสองภาษา และภาวะหลายภาษา ให้อยู่ในเฉพาะคนที่
สามารถใช้ภาษาทั้งหลายที่เขารู้ได้ดีเท่า ๆ กัน หรือพูดแบบเจ้าของภาษามาตั้งแต่เกิด เช่น คนที่เป็น
ลูกครึ่ง มีพ่อพูดภาษาหนึ่ง และแม่พูดภาษาหนึ่ง จึงเรียนรู้ภาษาทั้งสองมาตั้งแต่เด็ก และเมื่อโตขึ้นก็
สามารถพูดภาษาทั้งสองสลับไปมาได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีสําเนียงต่างประเทศเลย บุคคล
ประเภทนี้จัดเป็นผู้รู้สองภาษา หรือผู้รู้หลายภาษาแท้ๆ 
 อย่างไรก็ตาม นักภาษาศาสตร์ส่วนใหญ่ใช้คําว่า สองภาษา หรือหลายภาษาในความหมาย
ที่กว้างกว่านี้ กล่าวคือหมายถึงบุคคลใดก็ตามท่ีรู้หรือพูดได้มากกว่า 1 ภาษา โดยไม่จํากัดว่าจะพูดได้ดี
เพียงใด ถ้าเพียงแต่เข้าใจ แต่ไม่พูดก็ถือว่ามีภาวะหลายภาษาเหมือนกัน แต่ถ้าพูดได้เพียง 2 – 3 คํา 
และไม่เข้าใจเลย พวกนี้ไม่น่านับว่าเป็น ผู้รู้หลายภาษา จุดสําคัญคือมีความรู้ความเข้าใจ จะพูด
สําเนียงและไวยากรณ์ได้เหมือนเจ้าของภาษาหรือไม่เป็นสิ่งไม่สําคัญ 
 ภาวะหลายภาษา อาจเป็นคุณสมบัติของปัจเจกบุคคล หรือของสังคมก็ได้    สังคมคือกลุ่ม
คนที่อาศัยในที่ใดที่หนึ่งด้วยกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน และมีปฏิสัมพันธ์กัน สังคมที่ประกอบด้วยผู้รู้
หลายภาษาเป็นส่วนใหญ่ จะกลายเป็นสังคมหลายภาษา (multilingual society) 
 ปัจจุบันจะหา สังคมหนึ่งภาษา (monolingual society) ได้ยากมาก เพราะการ
ติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย ผู้คนในสังคมจึงได้มีโอกาสติดต่อกับคนนอกสังคม และ
เรียนรู้ภาษากับวัฒนธรรมของผู้อื่น ในที่สุดก็รับภาษากับวัฒนธรรมเหล่านั้นเข้ามาในสังคมของตนด้วย 
ความเป็นหนึ่งภาษาจึงหมดไป 
 นอกจากนั้น ปัจจัยที่ทําให้สังคมกลายเป็นสังคมหลายภาษา อาจเป็นเพราะมีการอพยพ
ย้ายถิ่นมาก ผู้คนต่างภาษากันอาจมารวมกันอยู่เป็นสังคมเดียวกัน ในที่สุดสมาชิกของสังคมต่างก็เรียน
ภาษาท่ีตนไม่รู้จักเพ่ือประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร ผลก็คือสมาชิกท้ังหลายต่างก็มีความสามารถใช้ได้
ทั้งภาษาของตนและภาษาที่ตนเรียนรู้จากผู้อื่น 
 ในสังคมหลายภาษา สมาชิกส่วนใหญ่หรือทั้งหมด สามารถหรือเข้าใจได้หลายภาษา ดังนั้น 
ในการใช้ภาษา จะต้องมีการเลือกภาษา (language choice/code choice) การเลือกภาษาเกิดกับ
บุคคลที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาหมายถึงการตัดสินใจที่จะใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งที่ตนพูดได้ในการ
สื่อสาร การเลือกภาษาข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง  
 1. ปัจจัยแรก  อาจเลือกใช้ตามความพอใจของตน หรือพูดภาษาต่างๆ สลับไปมา แล้วแต่
อารมณ์ อาจจะกระทําด้วยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ได้  กรณีเช่นนี้มักเกิดในสังคมหรือชุมชนที่ภาษา
ต่างๆ มีความสําคัญเท่าๆ กันและสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าใจภาษาต่างๆ ได้อย่างดีเท่าๆ กัน 
ประเทศแคนาดาและสวิตเซอรแ์ลนด์ อาจจัดว่าเป็นชุมชนภาษาประเภทนี้ได้ 
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 2. ปัจจัยประการที่สอง ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ภาษา คือหน้าที่ที่แบ่งไว้อย่างชัดเจน
ของภาษาในสังคม ผู้ใช้ภาษาจะต้องเลือกภาษาให้ถูกกับแวดวง (domain) ที่สังคมกําหนดไว้ว่า
จะต้องใช้ภาษาอะไร เช่นถ้าอยู่ในบ้านต้องใช้ภาษา ก. ถ้าอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องใช้ภาษา ข. ดังนี้เป็น
ต้น สถานการณ์ภาษาเช่นนี้ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า ทวิภาษณ์ (diglossia) 
 ทวิภาษณ์ หมายถึง สภาพหรือสถานการณ์ที่มีการใช้ภาษา 2 ภาษาหรือวิธภาษา 2            
วิธภาษา สําหรับหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในสังคม โดยที่ภาษาหนึ่งหรือวิธภาษาหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า ภาษาสูง มักถูกใช้ในสถานการณ์แบบเป็นทางการและในการเขียน ส่วนอีกภาษาหรืออีกวิธ
ภาษาซึ่งเรียกว่า ภาษาต่ า มักถูกใช้ในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ และใช้ในบ้านหรือในแวดวงคน
ที่สนิทกัน คําว่า “ภาษาสูง” และ ”ภาษาต่ํา” ตรงกับคําว่า HIGH BARIETY และ LOW BARIETY 
ตามลําดับ คําว่า สูง และ ต่ํา ไม่ได้หมายถึงชนชั้นทางสังคม ตัวอย่างเช่น ในประเทศที่ใช้ภาษาอารบิค 
ภาษา  อารบิคโบราณ (Classical Arabic) ถือเป็นภาษาสูง และภาษาอารบิคแบบสนทนา 
(Colloquial Arabic) ถือเป็นภาษาต่ํา ในประเทศปารากวัยในทวีปอเมริกาใต้ ภาษาสเปนถือเป็น
ภาษาสูง และภาษากัวรานี (ภาษาพ้ืนเมือง) ถือเป็นภาษาต่ํา ในเกาะเฮติ (Haiti) ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้น
ของฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาสูง และภาษาเฮเชียนครีโอล (Jaitian Creole) ถือเป็นภาษา
ตํ่า 
 สําหรับประเทศไทย ถ้าพิจารณาดูทั้งประเทศ จะเห็นได้ว่าไม่มีสถานการณ์ทวิภาษณ์ ที่แผ่
คลุมทั้งสังคม เหมือนตัวอย่างที่ยกข้างต้น แต่อาจกล่าวได้ว่าเรามีทวิภาษณ์ เฉพาะในกรณีที่ต้องใช้
ภาษาเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ กล่าวคือเราใช้ราชาศัพท์เมื่อพูดถึงหรือสื่อสารกับพระมหากษัตริย์และ
พระราชวงศ์ และใช้ภาษาทั่วไปกับคนอ่ืนๆ ราชาศัพท์ ถือว่าเป็นภาษาสูง และภาษาทั่วไปถือเป็น
ภาษาต่ํา จึงสรุปได้ว่าในสังคมไทยมีสถานการณ์ที่เรียกว่า ทวิภาษณ์ แต่จํากัดอยู่เฉพาะในสังคมเมือง 
หรือในแวดวงราชการ ตัวอย่างทวิภาษณ์ที่เป็นการเลือกวิธภาษาเช่นนี้ อาจพบได้ในแวดวงหรือ
สถานการณ์อ่ืนๆ อีก เช่นการใช้ภาษากฎหมายในศาล แต่ภาษาทั่วไปในสถานการณ์อ่ืน เป็นต้น 
 นอกจากปัจจัย 2 ประการข้างต้น ยังมีปัจจัยอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาใน
สังคมหลายภาษา ได้แก่ ลักษณะทางสังคมของตัวผู้พูดเอง เช่น ถ้าผู้พูดอายุน้อยจะใช้ภาษาหนึ่ง แต่ผู้
พูดอายุมากเลือกใช้อีกภาษาหนึ่ง ตัวอย่างคนไทยเชื้อสายจีนที่อายุน้อยมักใช้ภาษาไทย ไม่ใช้ภาษาจีน 
ในทางตรงกันข้าม พ่อแม่หรือปูุย่าตายาย ซึ่งเป็นคนรุ่นอายุมาก มักใช้ภาษาจีนตลอดเวลา หรือใช้
ภาษาไทยน้อยมาก ปัจจัยอื่น ๆ นอกจากอายุ  เช่น เพศ อาชีพ และฐานะทางเศรษฐกิจ  เป็นต้น 
 
 

สังคมไทย  สังคมหลายภาษา 
 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2545: 16-23)  ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับสังคมไทยสังคมหลายภาษา
ว่า     สังคมไทยเป็นสังคมหนึ่งภาษา เพราะดูเหมือนภาษาที่เป็นที่รู้จักว่าคนไทยใช้มีภาษาเดียว คือ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจําชาติ ประเทศไทยต่างจากประเทศอ่ืนๆ ที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านตรงที่
ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอํานาจตะวันตก ประเทศไทยจึงไม่ได้รับอิทธิพลของภาษาตะวันตกใน
ปริมาณมากเท่ากับประเทศเพ่ือนบ้านที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษ เช่นในพม่า อินเดีย มาเลเซีย 
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หรืออิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศส เช่นในเวียดนาม กัมพูชา และลาว นอกจากนั้นประเทศไทยยังมี
เอกภาพทางภาษา กล่าวคือไม่มีความขัดแย้งกันหรือต่อสู้กัน เพ่ือแย่งชิงตําแหน่งภาษาประจําชาติ 
 
 วิลเลียม สมอลลี (Smalley 1988a) กล่าวถึงสาเหตุที่ทําให้เกิดเอกภาพทางภาษาใน
ประเทศไทย ได้แก่ ความมีลําดับชั้นของภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในชั้นใด ภาษาทุกภาษาต่างยอมรับ
ตําแหน่งของตน และยอมยกภาษาไทยมาตรฐานให้ เป็นภาษาในขั้นสูงสุด  สมอลลีเน้นว่าภาษาอ่ืนๆ 
ไม่เคยแข่งขันหรือพยายามเปลี่ยนฐานะของตน จึงไม่เกิดความขัดแย้ง และความสงบสุขทางภาษาจึง
เกิดขึ้นในประเทศไทย   ด้วยเหตุที่ภาษาไทยมาตรฐานมีความเด่น และอยู่สูงสุดของลําดับชั้นและ
ภาษาอ่ืน ๆ ดูเหมือนจะหมดความสําคัญไป จึงเหมือนกับว่าประเทศไทยเป็นสังคมหนึ่งภาษา   
อย่างไรก็ตาม จากการสํารวจและวิจัย มีผู้พบว่าภาษาที่ใช้กันจริง ๆ ในประเทศไทยมีไม่น้อยกว่า 80 
ภาษา ถ้านับรวมภาษาย่อย ภาษาถ่ินเข้าไปด้วย ก็จะเพ่ิมจํานวนขึ้นอีกเกินกว่าร้อยภาษา 
 
 งานวิจัยของสมอลลี (Smalley 1988b) แสดงให้เห็นสภาวะของสังคมหลายภาษาใน
ประเทศไทย สมอลลีศึกษาชุมชนที่พูดภาษาเขมรเหนือ สมอลลีใช้คําว่า Northern Khmer หรือ 
เขมรเหนือ เพ่ือหมายถึงภาษาเขมรที่ใช้พูดในภาคอีสานของประเทศไทย ไม่ใช่ภาษาเขมรที่ใช้พูดใน
ประเทศกัมพูชา  ในประเทศไทยใน  3  จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  จังหวัดสุรินทร์ 
ศรีสะเกษ และ บุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาพูดภาษาเขมรเหนือเป็นภาษาที่หนึ่ง แต่ก็ยัง
สามารถพูดภาษาอ่ืนๆ ได้ด้วย ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาลาว (ภาษาอีสาน) และภาษากูย สมอลลีพบว่า
การเลือกใช้ภาษาข้ึนอยู่กับโอกาส สถานการณ์ ที่ตั้งของชุมชน การศึกษา อายุ และรุ่นอายุ คนรุ่นพ่อ
แม่มีภาวะหลายภาษาน้อยกว่าคนรุ่นปัจจุบัน และถ้ายิ่งเป็นรุ่นสูงอายุขึ้นไปก็จะยิ่งมีภาวะสองภาษา
น้อยลงตามลําดับสมอลลีชี้ให้เห็นว่า จํานวนคนที่พูดภาษาเขมรเหนือในปัจจุบันมีเป็นสองเท่าของเมื่อ 
30 ปีก่อน ความจริงข้อนี้แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทย และกฎระเบียบต่างๆ มิได้เป็นตัว
จํากัดของเขตของภาษาเขมรเหนือเลย ในทางตรงข้ามเห็นได้ชัดว่าประชากรที่พูดภาษาเขมรเหนือมี
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ชนกลุ่มน้อยเผ่าอ่ืนๆ บางเผ่าก็หันมาใช้ภาษานี้ด้วย 
 
 งานวิจัยของประพนธ์ จุนทวิเทศ (2532) เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นชุมชนหลายภาษา
ในประเทศไทย  กลุ่มข้อมูลที่นํามาศึกษาคือ ชุมชนบ้านหนองอารีและบ้านลาวเดิม ตําบลดินแดง 
อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นชุมชนเพ่ือศึกษาเจาะลึกเรื่องการใช้ภาษา ผลการวิจัยพบว่าใน
ชุมชนนี้ประชาชนส่วนใหญ่พูดได้ 4 ภาษาได้แก่ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษากูย และภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาที่มีจํานวนประชากรพูดได้สูงสุดคือภาษาลาว รองลงมาได้แก่ภาษาเขมร ภาษาไทย 
และภาษาที่มีจํานวนประชากรพูดได้สูงสุดคือภาษาลาว รองลงมาได้แก่ภาษาเขมร ภาษาไทย และ
ภาษากูย ตามลําดับ ภาษาเขมรและภาษากูยเป็นภาษาตระกูลมอญ-เขมร มีลักษณะทั่ว ๆ ไปคล้ายกัน 
ส่วนภาษาลาวและภาษาไทยเป็นภาษาตระกูลไท มีลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกัน 
 จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใช้ภาษาของคนในชุมชนนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรชาติ
พันธุ์ เพศ และอายุ กล่าวคือ คนกูยมีความสามารถในการใช้ภาษาท้ัง 4 ภาษาสูงสุด รองลงมาคือกลุ่ม
คนเขมร และลาวตามลําดับ เพศหญิงสามารถใช้ภาษาเขมรและกูยได้ดีกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
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ใช้ภาษาไทยได้ดีกว่าเพศหญิง คนเขมรรุ่นใหม่มีความสามารถในการใช้ภาษากูย ลดลง เช่นเดียวกับ
คนลาวรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการใช้ภาษาเขมรและกูยลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะภาษากูย 
นอกจากนั้น ยังพบว่า ประชากรที่มีอายุน้อยมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากกว่าประชากรที่มี
อายุมาก ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นแนวโน้มว่าคนเขมรจะพูดได้เพียง 3 ภาษา คือ เขมร ลาว ไทย และ
คนลาวจะพูดได้ 2 ภาษา  ได้แก่ ลาว และไทย การที่ประชากรรุ่นหลังสามารถพูดภาษาไทยได้มากขึ้น
เป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาและอิทธิพลสื่อมวลชนซึ่งใช้ภาษาไทยมาตรฐาน 
 ส่วนการเลือกใช้ภาษาในแวดวงต่าง ๆ พบว่า ประชาชนจะใช้ภาษาแม่ของตนในแวดวง
ต่างๆ ภายในชุมชน แต่ในแวดวงนอกชุมชน จะใช้ภาษาสําหรับสื่อสารในวงกว้างแทน ได้แก่ ภาษา
ลาวในระดับอําเภอ หรือภาษาไทยในระดับจังหวัด 
 รูปแบบการเลือกภาษาในชุมชนบ้านหนองอารีและบ้านลาวเดิมนี้นับได้ว่า เป็น
ปรากฏการณ์ทางภาษาทั่วไปในชุมชนภาษาอีกหลายชุมชนในประเทศ  คือ มีภาษาไทยมาตรฐาน เป็น
ภาษาประจําชาติภาษาราชการ และภาษาที่ใช้ในโรงเรียนและสื่อมวลชน ภาษาในระดับรองลงมาคือ
ภาษาประจําภาค เป็นภาษาของคนส่วนใหญ่ในภาคนั้น ส่วนภาษาอ่ืนอยู่ในระดับที่ลดหลั่นลงมา คนที่
พูดภาษาท่ีอยู่ในระดับต่ําลงมาจะพูดภาษาที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไปได้ 
 ชุมชนบ้านหนองอารีและบ้านลาวเดิมนับเป็นชุมชนตัวอย่างที่สามารถชี้ ให้ เห็น
ปรากฏการณ์ทางภาษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทัศนคติ และแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ในอนาคตของภาษาใน
สังคมไทยโดยรวม ภาวะหลายภาษาดําเนินไปโดยมีการยอมรับสถานภาพทางสังคมของตนที่ด้อยกว่า
ผู้อ่ืน ยอมรับสภาพของผู้อ่ืนที่สูงกว่า ความมีใจกว้างต่อเพ่ือนบ้านและการเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสม
กับหน้าที่และระบบ ทําให้สังคมที่หลากหลายและซับซ้อนทางกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้
อย่างสงบสุข 
 นอกจากงานที่เน้นภาวะหลายภาษาโดยตรงแล้ว ยังมีเอกสารวิชาการต่างๆ อีกมากที่
พรรณนาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย ในบางครั้งเรามักได้ยิน
คนเรียกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เหล่านี้ว่า  ชนกลุ่มน้อย  ภาพของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศไทยย่อม
ให้ภาพความหลากหลายของภาษาในประเทศไทยด้วย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ 4 กลุ่มซึ่งพูดภาษาที่ต่างกัน
อย่างมาก ได้แก่ เขมรถิ่นไทย กูย ม้ง และกะเหรี่ยง สะกอ 
 
 ประกอบ ผลงาน (2538) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือสารานุกรม
กลุ่มชาติพันธุ์ เขมรถิ่นไทย  ซึ่งได้ให้ข้อมูลแทบทุกด้านเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์นี้ รวมทั้งลักษณะทาง
ภาษาด้วย ข้อเท็จจริงโดยสังเขปเก่ียวกับเขมรถิ่นไทยที่พบในหนังสือดังกล่าว มีดังนี้ 
 1. คําว่า เขมรถิ่นไทย หมายถึง ภาษาเขมรและผู้พูดภาษาเขมรในประเทศไทย 
 2. ภาษาเขมรเป็นภาษาตระกูลมอญ – เขมร ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในนามว่าตระกูลออสโตร
เอเชียติก นักภาษาศาสตร์แบ่งภาษาเขมรตามเขตการปกครองออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
  2.1 ภาษาเขมรเหนือ หรือภาษาเขมรสูง หรือภาษาเขมรถิ่นไทย พูดโดยคนไทยเชื้อ
สายเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คนกลุ่มนี้เรียกตัวเองว่า คแมร หรือบางครั้งก็
เฉพาะเจาะจงว่า คแมร-ลือ แปลว่า เขมรสูง และเขาเรียกคนเขมรที่อยู่ในกัมพูชาว่า คแมร -กรอม 
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แปลว่า เขมรต่ํา ส่วนคําว่า เขมรเหนือ นั้นเป็นคําที่ใช้เป็นครั้งแรกโดยวิเลียม เอ สมอลลี (William A. 
Smalley) นักภาษาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสภาวะของภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
  2.2 ภาษาเขมรกลาง พูดโดยคนเขมรในประเทศกัมพูชา 
  2.3 ภาษาเขมรใต้ พูดโดยคนเวียดนามเชื้อสายเขมร ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของ
ประเทศเวียดนาม 
 3. ภาษาเขมรถิ่นไทย เป็นภาษาไม่มีวรรณยุกต์ และไม่มีระบบเสียงหนักเบาของสระที่
เรียกว่า register มีการสร้างคําโดยเติมอุปสรรค (prefix) และ อาคม (infix) มีการเรียงคําเหมือนใน
ภาษาไทย คือ ประธาน – กริยา – กรรม เช่น  กี ชี บาย “เขากินข้าว”  กี ร็วด “เขาวิ่ง” กี เติว์ นา 
“เขาไปไหน” 
 4. ผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยยังเก็บรักษาวัฒนธรรมของตนเองไว้ มีหลักฐานคือมีคําเรียก
เป็นภาษาเขมร เช่น ชื่อเรียกขนมเตรือ็ม ขนมเนียล ขนมตางราง ขนมกระมอล ขนมเนียงเล็ด ขนมมุก 
ชื่อเรียกผ้านุ่งของผู้หญิง เช่น ผ้าโฮล ผ้าชมอ ผ้าละเม็ก ผ้าซาคู ผ้าอําปรุม ผ้าซิน ชื่อเรียกประเพณี 
กันซง ซึ่งเป็นประเพณีถือศีลและทําบุญ ประเพณี เบ็น หรือแคเบ็น (ประเพณีไหว้ผีบรรพบุรุษ) 
พิธีมงก์วลจองได (พิธีสู่ขวัญในงานมงคลทั่วไป) พิธีมอม็วด (พิธีการเข้าทรง) ประเพณี แซนการ (การ
แต่งงาน) จเรียง ซึ่งหมายถึงการขับร้องหรือแหล่กลอนสดและบทเพลง พ้ืนบ้าน กันตรึม ซึ่งเป็น
การละเล่นพ้ืนบ้านในงานมงคล เรือ็มตรด ซึ่งเป็นการรําตรุษ และ เรือ็มอันเร ซึ่งหมายถึงการรําสาก
หรือรําระทบสาก เป็นต้น 
 
 กูย เป็นอีกภาษาหนึ่งที่พูดในประเทศไทย แต่ไม่ใช่ภาษาไทย สมทรง บุรุษพัฒน์ (2538) 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษากูย และวัฒนธรรมของชนชาติกูย ซึ่งสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้ 
 1. กูย เป็นชื่อกลุ่มชาติพันธุ์และภาษาที่กลุ่มนี้พูด บางครั้งพวกนี้เรียกตนเองว่า กุย โกย 
หรือกวย ทั้ง 4 คํานี้แปลว่า “คน” นักวิชาการบางคนเรียกกลุ่มนี้ว่า ส่วย แต่คํานี้ไม่เหมาะสมเพราะ
คนกูยไม่เรียกตัวเองด้วยคํานี้ 
 2. คนไทยเคยเรียกคนกูยว่า  “เขมรปุาดง”  เพราะเดิมคนกูยอาศัยอยู่ในจําปาศักดิ์  
สาละวัน  อัตตะปือ  ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นปุาดง 
 3. ประชากรชาวกูยในประเทศไทยมีท้ังหมดประมาณห้าแสนกว่าคน อาศัยอยู่มากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดในจังหวัด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ ตามลําดับ 
 4. ภาษากูยเป็นภาษาตระกูลมอญ-เขมร ไม่มีวรรณยุกต์ แต่มีระบบลักษณะน้ําเสียง 
(register) คําเหมือนกันแต่มีลักษณะน้ําเสียงต่างกันจะมีความหมายต่างกัน เช่น เลียบ (สระน้ําเสียง
ธรรมดา) แปลว่า“เชิง ริม” 
 5. ลักษณะเด่นที่สุดของวัฒนธรรมกูยดูเหมือนจะเป็นการเลี้ยงช้าง มีขนบธรรมเนียม
ประเพณี และความเชื่อมากมายเกี่ยวกับการคล้องช้าง การเลี้ยงช้างและการฝึกช้างของชาวกูย 
 6. หลักฐานทางภาษาที่แสดงว่าชาวกูยมีวัฒนธรรมเฉพาะของตน เช่นคําว่า ระเวี๋ยย 
หมายถึงขวัญและวิญญาน บลุฮ กระโมจ “เนินดินเผาผี” ยะจัวะฮ “ผีบรรพบุรุษ” โปล “การทํานาย
ว่าความเจ็บไข้เกิดจากสาเหตุอะไร” ถัม หรือ  อาจาร “ผู้ชายที่มีคาถาอาคมและสามารถบอกได้ว่า
ชาวบ้านไปถูกของอะไรมาและจะแก้ไขอย่างไร” เชือกปะกํา “เชือกบ่วงบาศใช้คล้องเท้าช้างปุา ทํา
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จากหนังควายแห้ง ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย” ประสะ “พิธีล้างบาปสําหรับผู้ที่จะไปคล้องช้าง” มะเร็งกงเวียร “ผีปุาที่หมอ
เฒ่าจะต้องทําพิธีปัดรังควานไล่ออกจากตัวช้างปุา โดยใช้กิ่งไม้หรือผ้าขาวม้าปัดที่หลังช้าง ” จะกวี 
“ผ้าที่มีลายทางยาวเป็นร่องเล็ก ๆ นุ่งโดยผู้หญิงในงานสําคัญ เช่นงานแต่งงาน” อึมเปิล “หัวซิ่น” เจิง 
“ตีนซิ่น” จิกโฮล “ผ้ามัดหมี่ลายต่าง ๆ” สไบแวง  “สไบทําจากผ้าไหมยกดอกสีดํา”  สไบบัวะ “สไบ
ทําจากผ้าไหมยกดอกสีขาว” สไบเจียดตรุย “ผ้าสไบโพกหัว ทอด้วยฟืมสิ้นขนาด 12 ล็อบ เก็บลายขิด 
4-5 ลาย มีชายครุย 2 ข้าง และห้อยลูกปัดเล็ก ๆ ใช้โพกศีรษะทั้งชาย และหญิงเวลาออกงาน เช่น 
การแห่บั้งไฟ งานบวชนาค” ตาห์ “เหล็กที่ใช้เกี่ยวเอากบออกมาจากรู เพ่ือเอาไปทําอาหารแกงกบ 
หรือกบย่าง” กันเจียงเจียง  “แมงช้างที่อยู่ตามใบอ่อนของต้นจบก เอามาคั่ว ตําพริก หรือต้มแกง ใส่
หน่อไม้ ใส่พริกเผ็ด ๆ  ให้มีรสเปรี้ยว” กาผุห์ “กุ้งหรือปลาตัวเล็ก ๆ จับเอามากินดิบๆ” ปลัยการ 
“ลูกไม้ชนิดหนึ่งสีเขียวอ่อน เกือบขาว กะเทาะมาจากฝักยาวสีดํา เอามาตากแห้ง เพ่ือเคี้ยวหมากและ
พลู” 
 
 สุจริตลักษณ์ ดีผดุง (2538) ได้ให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ม้ง ในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์
ม้ง เป็นอีกกลุ่มท่ีมีภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะของตนเอง ซึ่งสรุปลักษณะที่น่าสนใจดังนี้ 
 1. ม้ง เป็นชื่อที่ชาวม้งเรียกตัวเอง ชื่อที่คนไทยเรียกกลุ่มนี้คือ แม้ว แต่ในปัจจุบัน ชื่อ ม้ง 
เป็นที่นิยมมากกว่า คํานี้มีความหมายว่า “อิสระชน” 
 2. ชาวม้งในประเทศไทยอพยพมาจากประเทศจีน มักตั้งถิ่นฐานตามภูเขาสูงๆ ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ น่าน แพร่ เชียงราย ตาก และเชียงใหม่ มีประชากรรวมกัน
ทั้งสิ้นประมาณแปดหมื่นกว่าคน 
 3. ชาวม้งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามภาษาและวัฒนธรรม ได้แก่ (1) ม้งจั๊ว หรือม้งนจั๊ว 
หมายถึง ม้งเขียว ม้งน้ําเงิน ม้งลาย ม้งดํา หรือม้งดอก (2) ม้งเด๊อว หรือ ฮม้งเด็อว หมายถึงม้งขาว 
 4. ภาษาม้งเป็นภาษาในตระกูล ม้ง-เมี่ยน หรือ แม้ว-เย้า เป็นภาษามีวรรณยุกต์ มีการ
เรียงคําของประโยคพ้ืนฐานเหมือนภาษาไทย คือ ประธานกริยา กรรม แต่ในนามวลี มีการเรียงคําต่าง
จากไทย เช่นไทยพูดว่า แมวหนึ่งตัว ม้งจะพูดว่า หนึ่งตัวแมว 
 5. ม้ง มีวัฒนธรรมของตนเองดังสะท้อนอยู่ในภาษาม้ง  เช่น สือ เน้ง “หมอผีร่างทรง ที่
ทําพิธีเข้าทรง (อัว เน้ง) เพ่ือรักษาไข้แบบไม่รู้สาเหตุ” กื่อ ชั่ว “หมอสมุนไพร ผู้มีความชํานาญในการ
ใช้ยาพ้ืนบ้าน ทําการรักษาไข้แบบคาดคะเนสาเหตุ” คื่อ ก๊ง “หมอคาถาที่รักษาผู้ปุวยอันเนื่องมาก
จากอุบัติเหตุ เช่น ไฟไหม้ น้ําร้อนลวก กระดูกหัก ตาแดง ปวดหัว โดยเปุาคาถาอาคมลงไปในบริเวณ
ที่ปุวย” เปาะ สู “ห่วงคอทําด้วยลวดทองแดงและเหล็กพันเป็นเกลียวรอบห่วงเงิน ใช้ใส่ที่คอเด็ก เพ่ือ
กันไม่ให้ผีเข้าใกล้” ปูู เหย่อะ สือ ก๊ง “วิญญาณบรรพบุรุษ” กลั๊ง กู่ “ผีปุา” เน้ง “ผีที่คอยช่วยเหลือ
ผู้คนเมื่อเจ็บไข้” กลั๊ง เญ้ หรือ กลั๊ง โฮว เจ๋ “ผีเรือน” เป็นต้น 
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 ภาษากะเหรี่ยงสะกอ เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้พูดในประเทศไทย  โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียก
ตัวเองว่า จกอ ที่คนภาคเหนือเรียก ยางขาว ยางกะเลอ ยางปุา ยางเปียง และที่เรียกเป็นทางการโดย
นักวิชาการว่า กลุ่มกะเหรี่ยงสะกอ  สุริยา รัตนกุล และสมทรง บุรุษพัฒน์ (2538)  ได้แสดงทัศนะ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์นี้  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ประชากรของกะเหรี่ยงสะกอในประเทศไทยมีประมาณห้าแสนคน อาศัยอยู่ในอําเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก อําเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ กาญจนบุรี ราชบุรี และ
แถบชายแดนไทยพม่า 
 2. กะเหรี่ยงสะกอเป็นกะเหรี่ยง 1 ใน 4 กลุ่มของกะเหรี่ยงในประเทศไทย อีก 3 กลุ่ม
ได้แก่ กะเหรี่ยงโป กะเหรี่ยงคะยา และกะเหรี่ยงตองสู หรือตองตู หรือปาโอ หรือ พะโอ 
 3. ภาษากะเหรี่ยงสะกอเป็นภาษาในตระกูลจีน- ทิเบต เป็นภาษามีวรรณยุกต์ไม่มีเสียง
ตัวสะกด 
 4. ภาษาท่ีสะท้อนวัฒนธรรมเฉพาะของกะเหรี่ยงสะกอ เช่น เช้ว้า หมายถึงชุดทอด้วยมือ
ทรงกระสอบสีขาว ยาวกรอมเท้า ใส่โดยหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน เด้อเช้ว้า แปลว่า  อุ้มท้องทั้งชุด
ขาว เป็นคําด่าผู้หญิงที่ตั้งท้องโดยไม่ได้ทําพิธีแต่งงาน ทั้งนี้สังคมกะเหรี่ยงถือว่าการตั้งท้องนอกสมรส
เป็นความผิดร้ายแรง   เช้ชุ “เสื้อตัวสั้นเลยเอว คอรูปตัววี แขนสั้นในตัว ใส่กับผ้าซิ่นโดยหญิงที่
แต่งงานแล้ว” มีส่าโต่ หรือ หมู่ฬิโต่ “น้ําพริกของชาวกะเหรี่ยง มีรสเผ็ดและเค็มจัด กินกับผักนึ่งและ
ผักต้ม” ต่าซู “แกงของชาวกะเหรี่ยง มีหลายประเภท” ทา ปลือ “เพลงงานศพ มีเนื้อร้องเกี่ยวกับผี 
วิญญาณ และการอาลัยผู้ตาย”  ทา ชะปฬ่ํา “เพลงที่คนเฒ่าคนแก้ร้องสั่งสอนหนุ่มสาว ร้องในงาน
ต่างๆ เนื้อร้องเป็นการสั่งสอนให้ระมัดระวังตนในการกินอยู่ ให้ขยัน และให้ปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนจะลง
มือทําอะไร” ฮี โข่ “หัวหน้าหมู่บ้าน ต้องเป็นผู้ชาย มีอาวุโสและเป็นคนดี ทําหน้าที่เป็นผู้นําทาง
พิธีกรรม และรักษาจารีตประเพณี สืบตําแหน่งต่อโดยลูกชาย” กิจี๊ “พิธีมัดมือปีใหม่ หรืองานทําขวัญ
ประจําปี” เป็นต้น 
 
 

เกณฑ์การจ าแนกภาษาต่างๆ ในสังคมไทย 
 
 การที่สังคมใดก็ตามมีภาษาท่ีคนในสังคมใช้เป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความจําเป็นที่จะต้อง
จัดกลุ่มหรือจําแนกภาษาเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือให้ง่ายต่อการกล่าวถึงหรือศึกษา และเพ่ือให้เห็น
บทบาทของภาษาเหล่านั้นอย่างชัดเจน การจําแนกประเภทของภาษาในสังคมไทยมีเกณฑ์สําคัญ 3 
ประการ คือ เกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย เกณฑ์หน้าที่ทางสังคมของภาษา  และเกณฑ์ลําดับชั้น
ของความสําคัญของภาษาเอง (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์.2545: 24-28 )  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 1. เกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย (genetic relationship) 
  ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย หมายถึงความสัมพันธ์โดยสายเลือด หรือความสัมพันธ์โดย
สืบมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน การจําแนกภาษาโดยใช้เกณฑ์นี้คือการจําแนกภาษาตามลักษณะความ
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คล้ายคลึงอย่างมีระบบของตัวภาษาออกเป็น ตระกูลภาษา (language family) ภาษาที่อยู่ในตระกูล
เดียวกันคือภาษาท่ีมีหลักฐานว่าร่วมเชื้อสายเดียวกัน 
  นักภาษาศาสตร์มีวิธีการเปรียบเทียบภาษา 2 ภาษา เพ่ือตัดสินว่าร่วมเชื้อสายกัน
หรือไม่ วิธีการที่ใช้คือการนําคําศัพท์ที่มีรูปและความหมายคล้ายคลึงกัน ซึ่งนักภาษาศาสตร์เรียกว่า 
ค าร่วมเชื้อสาย (cognate word) มาเปรียบเทียบกัน ที่สําคัญ คําศัพท์เหล่านี้ต้องเป็นคําศัพท์พ้ืนฐาน
ในชีวิตทั่ว ๆ ไป ไม่ใช่ศัพท์เฉพาะวัฒนธรรม หรือศัพท์สมัยใหม่ (เช่น “คอมพิวเตอร์” “โลกาภิวัตน์” 
ฯลฯ) ตัวอย่างคําศัพท์หมวดที่ใช้เปรียบเทียบ ได้แก่ สรรพสิ่งในธรรมชาติ เช่น พระอาทิตย์ ลม ฝน 
ฯลฯ คําเรียกส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น หู ตา หน้า ฯลฯ คําเรียกญาติ เช่น แม่ น้อง ตา ยาย ฯลฯ 
คําศัพท์กริยาพื้นฐานของมนุษย์ เช่น กิน นอน เดิน วิ่ง พูด ฯลฯ 
 ในการเปรียบเทียบนั้น นักภาษาศาสตร์มองหาความคล้ายคลึงกันที่เป็นระบบ พูดให้
เฉพาะเจาะจงก็คือมองหาลักษณะปฏิภาค (correspondences) ในภาษาที่ เปรียบเทียบกัน 
โดยเฉพาะด้านเสียง ลักษณะปฏิภาค หมายถึงลักษณะที่ปรากฏสม่ําเสมอ เป็นระบบ และแสดงให้
เห็นความสัมพันธ์กันของภาษาที่เปรียบเทียบ เช่น ในคําที่เปรียบเทียบ เราพบลักษณะที่ 1 ในภาษาที่
หนึ่ง ลักษณะที่ 2 ในภาษาท่ี 2  และลักษณะที่ 3 ในภาษาท่ี 3 และเราก็พบ สิ่งที่ขนานกันเช่นนี้อีกใน
คําท่ี 2 คําที ่3 คําที่ 4 เช่นนี้ไปอีกอย่างสม่ําเสมอ 
 ตัวอย่างข้างล่างนี้แสดงให้เห็นลักษณะปฏิภาคในภาษา 3 ภาษา ซึ่งคัดมาจากหนังสือของ
ฟังกวยลี (Fang Kuei Li) (Li 1977) ภาษาที่เปรียบเทียบได้แก่ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาลุงโจ 
(Lungchow) พูดในเมือง Lungchow ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐกวางสี ในประเทศจีน ใกล้กับ
เวียดนาม และภาษาโปอาย (Po-ai) พูดในเมือง Po-ai ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูนนาน 
หลักฐานลักษณะปฏิภาคที่ฟังกวยลีเสนอในหนังสือมีมากเกินพอที่ให้เรามั่นใจได้ว่า ทั้งสามภาษามี
ความสัมพันธ์กันทางเชื้อสายอย่างแน่นอน ( อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์.2545: 24-28 )  
 
 ตัวอย่างวรรณยุกต์ปฏิภาคในภาษาไทย ลุงโจ และ โปอาย (ย่อว่า T , L , P 
ตามล าดับ) 
 

 T L P 
ไป pai 33 pai 33 pai 24 
ตา taa 33 taa 33 taa 24 

กิน kin 33 kin 33 kin 24 
    
ขาย khaai 24 khaai 33 kaai 24 

ฝน fon 24 phin 33 hin 24 

หมา maa 24 maa 33 maa 24 

    
คา  khaa 33 kaa 31 haa 55 

ทา thaa 33 taa 31 taa 55 
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 จะเห็นได้ว่าถ้าภาษาไทยใช้วรรณยุกต์ 33 ในอีก 2 ภาษาจะใช้ 33 และ 24 เสมอถ้าเป็น
อักษรกลาง และใช้ 31 กับ 55 ถ้าเป็น อักษรต่ํา ถ้าไทยใช้ 24 อีกสองภาษาจะใช้ 33 และ 24 เสมอ
ถ้าเป็นอักษรสูง 
 จะเห็นได้ว่าถึงแม้ภาษาทั้ง 3 ภาษาจะพูดโดยคน 3 กลุ่มที่ไม่รู้จักกันเลย แต่ทั้ง 3 ภาษามี
ความคล้ายคลึงกันอย่างเป็นระบบ เราจึงจัดว่าภาษาท้ังสามมีความสัมพันธ์กันทางเชื้อสาย การเชื่อว่า
ภาษามากกว่า 1 ภาษามีความสัมพันธ์กันทางเชื้อสายมีรากฐานมาจากทฤษฎีการแตกตัวของภาษา 
กล่าวคือ ภาษา 1 ภาษาสามารถแตกตัวออกเป็นหลาย ๆ ภาษาได้ เมื่อกาลเวลาผ่านไปยาวนาน และ
เมื่อผู้พูดภาษานั้น บางส่วนอพยพย้ายถิ่นกระจายตัวออกไปอยู่ตามถิ่นต่างๆ จนกระทั่งในที่สุดไม่ได้
ติดต่อสื่อสารกันอีก ภาษาของพวกเขาหลายกลุ่มต่างพัฒนาไปเรื่อยๆ และเกิดช่องว่างจากกันมากขึ้น 
จนกระท่ังกลายเป็นระบบที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ภาษาเหล่านั้นยังคงความคล้ายคลึงกันอยู่ 
 ดังนั้น ลักษณะปฏิภาคสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าครั้งหนึ่งในอดีตภาษาต่างๆ เหล่านี้
เคยเป็นภาษาเดียวกัน หรือเป็นภาษาท่ีแตกตัวมาจากภาษาดั้งเดิมเดียวกัน 
 หลักการเดียวกันนี้เอง สามารถใช้เพ่ือพิสูจน์ว่าภาษาถิ่นต่างๆ เป็นภาษาเดียวกันหรือไม่ 
เช่น ในภาษาไทยถิ่นต่างๆ ภาษาไทยถิ่นกลาง ถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน และถิ่นใต้ เป็นภาษาถิ่นภายใต้จะ
เป็นภาษาเดียวกัน  เพราะสามารถหาลักษณะปฏิภาคมายืนยันมากมาย ทั้งด้านวรรณยุกต์ สระ และ
พยัญชนะ 
 แผนภูมิข้างล่างนี้แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของภาษา 2 แบบ แบบที่ 1 
ระหว่างภาษา แบบที่ 2 ระหว่างภาษาดั้งเดิมเดียวกัน และในแบบที่ 2 ภาษาถิ่น 1 และภาษาถิ่น 2 
แตกต่างมาจากภาษาเดียวกัน 
 
 
 
 

 

 

 
 

ภาพที่  1.3  ความสัมพันธ์ทางเชื้อสายของภาษา 
 

 2. เกณฑ์หน้าที่ทางสังคมของภาษา 
  ภาษาต่างๆ ไม่ว่าจะสําคัญหรือไม่สําคัญ ล้วนมีหน้าที่ทางสังคมทั้งสิ้นหลักการของ
เกณฑ์ข้อนี้คือสํารวจดูว่าสังคมใช้ภาษาทําอะไรบ้าง ภาษาจะสัมพันธ์กับสถาบันทางสังคมด้วย  เช่น 
เป็นภาษาประจําชาติ เป็นภาษาศาสนา เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็น
ภาษาท่ีใช้ในสื่อมวลชน เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแต่เป็นหน้าที่ของภาษาในสังคมโดยทั่วไปทั้งสิ้น  
 

ภาษาดั้งเดิม 

ภาษา 1 ภาษา 2 

ภาษา 

ภาษาถ่ิน 1 ภาษาถ่ิน 2 
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 3. เกณฑ์ล าดับชั้นของความส าคัญของภาษาเอง 
  ภาษาต่างๆ ในสังคมมีความสําคัญไม่เท่ากัน บางภาษามีความสําคัญมาก เพราะเหตุผล
ทางประวัติศาสตร์ หรือการเมือง บางภาษาก็แทบจะไม่มีความสําคัญเลย ทั้งนี้มีเหตุผลอธิบายได้
ทั้งสิ้น หากมองดูโลกของเราในฐานะสังคมหลายภาษาสังคมหนึ่ง  จะเห็นได้ชัดว่าภาษาบางภาษาที่
พูดในโลกมีความสําคัญมาก เป็นที่รู้จักทั่วไปและคนส่วนใหญ่ต่างเห็นความสําคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
ซึ่งเป็นภาษาท่ีมีคนพยายามจะเรียนรู้เพ่ือจะพูดให้ได้ หรืออ่านเขียนให้ได้ เป็นจํานวนมากที่สุดในโลก 
สภาวะของโลกยุคปัจจุบันยิ่งช่วยส่งเสริมให้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญมากขึ้นไปอีก เพราะ
ภาษาอังกฤษถูกใช้เป็นภาษาในอินเตอร์เน็ตได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารในระหว่างคนทั่วโลกใน
ปัจจุบัน ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงทิ้งระยะห่างจากภาษายุโรปที่เคยมีความสําคัญในอดีตไปอย่างมาก 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษา สเปน ซึ่งเคยเป็นภาษาที่สําคัญมากพอๆ กับภาษาอังกฤษใน
อดีต ได้ตกอันดับไปจนอยู่ห่างไกลจากภาษาอังกฤษมาก  
 
 

สรุป 
 
 สังคมของมนุษย์เป็นสังคมภาษา สังคมมนุษย์มีโครงสร้างที่ซับซ้อน ในสังคมหนึ่งอาจแยก
เป็นสังคมกลุ่มย่อยๆ  ภาษาของกลุ่มที่แตกต่างกันนี้ มักจะต่างกันทั้งสองด้านคือ ต่างกันในแง่ของ
ภาษาโดยตรง และต่างกันทางสังคม ภาษาถิ่น เป็นเรื่องสําคัญทางการเมืองการปกครอง เพราะหาก
ประเทศใดมีภาษาถิ่นที่แตกต่างกันมากจนแข่งขันกันเป็นภาษากลางหรือภาษาประจําชาติ ก็จะเกิด
ความไม่ปรองดองกันขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะเป็นภาษาสังคม นอกจากภาษาจะแตกต่างกันในลักษณะของ
กลุ่มถ่ินชาติแล้ว ในสังคมหนึ่งๆ ภาษายังแสดงถึงการจัดชนชั้นในสังคม การจัดแบ่งกลุ่มในสังคม และ
แสดงเครือข่ายความสัมพันธ์กันในระหว่างชนชั้นหรือกลุ่มในสังคมด้วย  นอกจากนี้ภาษายังเป็นส่วน
สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้อีกด้วย 
 

 



 

บทท่ี  2 
คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษาในสังคมไทย 

 
 
 ภาษาที่ใช้พูดในสังคมไทยมีเป็นจํานวนมาก และอยู่ในตระกูลต่างๆกัน ภาษาต่างๆ 
เหล่านั้นมีคุณสมบัติต่างกันและทําหน้าที่ต่างกันในสังคมไทย ดังนั้น เราสามารถจําแนกหรือจัดกลุ่ม
ภาษาต่างๆ ที่ใช้พูดในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์คุณสมบัติและเกณฑ์หน้าที่ได้ ดังรายละเอียดที่จะ
กล่าวถึงในบททนี้  
 
 

ภาษาในสังคมไทยจ าแนกตามเกณฑ์คุณสมบัติ 
 
 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2545: 45-48)  ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการจําแนกเกณฑ์คุณสมบัติ
ของภาษาในสังคมได้อย่างน่าสนใจ กล่าวคือ  คุณสมบัติที่นักภาษาศาสตร์สังคมใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จําแนกประเภทภาษาโดยทั่วไปมี 4 ประการ  คือ  ความเป็นมาตรฐาน (standardization) ความเป็น
เอกเทศ  (autonomy) ความมีประวัติอันยาวนาน (historicity) และความมีชีวิต (vitality) 
 1. ความเป็นมาตรฐาน  หมายถึง  การที่ภาษาใดภาษาหนึ่งได้รับการจัดระเบียบโดยการ
จัดทําพจนานุกรม และตําราไวยากรณ์ ซึ่งกําหนดระเบียบของการใช้ภาษานั้นๆ และมีการเรียนการ
สอนอย่างเป็นทางการ มีการสร้างตัวอักษร และกําหนดกฎเกณฑ์ของการสะกดคําและการอ่าน  
ภาษาใดหรือวิธภาษาใดมีคุณสมบัติดังกล่าวนี้ถือว่ามีความเป็นมาตรฐานหรือเป็นภาษามาตรฐาน  
 2. ความเป็นเอกเทศ  หมายถึง  การที่ภาษาใดภาษาหนึ่งมีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่
เป็นสมาชิกย่อยหรือภาษาย่อย (dialect) ของภาษาใด  ภาษาไทยถิ่นต่างๆ ไม่มีความเป็นเอกเทศ 
เพราะเป็นภาษาย่อยของภาษาไทย ในทางตรงกันข้าม  ภาษากระเหรี่ยง  ภาษาขมุ  ภาษาม้ง  ถึงแม้
ภาษาจะมีสถานภาพด้อยกว่าภาษาถ่ินในประเทศ แต่มีความเป็นเอกเทศ 
 3. ความมีประวัติอันยาวนาน  หมายถึง  การที่ภาษาหนึ่งถูกใช้ในสังคมมาเป็นเวลานาน  
หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้พูดภาษานั้นๆ สามารถสืบกลับไปหาบรรพบุรุษของตนในอดีตอันยาวนานได้ 
คุณสมบัตินี้มักอยู่คู่กับเอกลักษณ์ของเจ้าของภาษา  ในแง่สังคม  การเมือง ศาสนา หรือลักษณะอ่ืนๆ 
ทางชาติพันธุ์ด้วย  คุณสมบัติข้อนี้แยกความแตกต่างระหว่างภาษาที่เพ่ิงเกิดหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น  กับ
ภาษาธรรมชาติที่อยู่คู่สังคมมาเป็นเวลานาน  
 4. ความมีชีวิต  คุณสมบัติข้อสุดท้ายนี้ หมายถึงการที่ภาษาใดภาษาหนึ่งมีผู้รู้พูดภาษายัง
มีชีวิตอยู่ผู้พูดในที่นี้หมายถึงผู้ที่ใช้ภาษานั้นเป็นภาษาแม่ ภาษาที่ตายแล้ว เช่น บาลี  สันสกฤต  ไม่มี
คุณสมบัติข้อนี้ เพราะไม่มีใครใช้ตั้งแต่เริ่มหัดพูด  ภาษาที่สูญพันธุ์ไปแล้ว เช่น ภาษาอินเดียนแดงบาง
ภาษาในอเมริกา  ก็ไม่มีคุณสมบัติข้อนี้  
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ประเภทของภาษาจ าแนกตามคุณสมบัติ 
 
 คุณสมบัติทั้ง 4 ประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เมื่อนํามาเป็นเกณฑ์จําแนกภาษาต่างๆ เรา
จะได้ประเภทของภาษา 7 ประเภท ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี  1  ประเภทของภาษาจําแนกตามคุณสมบัติ 4 ประการ 
 

คุณสมบัติ 
 

ประเภทภาษา 
 

ตัวอย่าง 
มาตรฐาน เอกเทศ ประวัติ ชีวิต 
+ + + + ภาษามาตรฐาน 

(standard  language) 
ภาษาอังกฤษ, เยอรมัน 

+ + + - ภาษาคลาสิก 
(classical  language) 

ภาษาละติน, สันสกฤต 

+ + - - ภาษาประดิษฐ์ 
(artificial  language) 

ภาษาเอสเปรันโต 

- + + + ภาษาท้องถิ่น 
(vernacular  language) 

ภาษาม้งในภาษาไทย 

- - + + ภาษาย่อย  (dialect) ภาษาอีสานของไทย 
- - - + ภาษาครีโอล (creole) Hawaiian creole, Jamaican 

creole  
- - - - ภาษาพิดจิ้น  (pidgin) ภาษาพิดจิ้นในหมู่เกาะต่างๆ 

 
 เกณฑ์ดังกล่าว ถือเป็นสากลและสามารถนํามาจําแนกภาษาในสังคมก็ ได้แบ่งออกเป็น 7 
ประเภท ได้แก่ 
 1. ภาษามาตรฐานซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ 
 2. ภาษาคลาสิก  ซึ่งเหมือนภาษามาตรฐานทุกอย่างแต่ขาดคุณสมบัติความมีชีวิต 
 3. ภาษาประดิษฐ์  ซึ่งไม่มีชีวิต  และไม่มีประวัติความเป็นมา  แต่มีความเป็นมาตรฐาน 
และความเป็นเอกเทศ 
 4. ภาษาท้องถิ่น  ซึ่งเกือบเหมือนภาษามาตรฐาน ต่างกันตรงที่ภาษาท้องถิ่นไม่มีความ
เป็นมาตรฐาน 
 5. ภาษาย่อย ซึ่งมีประวัติความเป็นมาและชีวิต  แต่ไม่มีความเป็นมาตรฐาน ละความเป็น
เอกเทศ 
 6. ภาษาครีโอล  ซึ่งมีคุณสมบัติความมีชีวิตอย่างเดียว 
 7. ภาษาพิดจิ้น ไม่มีคุณสมบัติใดเลย ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันด้วยความจําเป็นในการ
สื่อสาร 
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ภาษาในสังคมไทยจ าแนกตามเกณฑ์หน้าที่ 
 
 ภาษาต่างๆ มีหน้าที่ทางสังคมต่างกัน  หน้าที่ทางสังคมหมายถึงบทบาทของภาษาในสังคม 
หรือการที่คนในสังคมใช้ภาษาต่างๆ ทํากิจกรรมอะไร ภาษาต่างๆ ในสังคมใดสังคมหนึ่ง อาจจําแนก
ตามหน้าที่ทางสังคมได้เป็นประเภทต่างๆ ได้ 10 ประเภท ดังนี้ การจําแนกภาษาตามหน้าที่นี้ดัดแปลง
มาจากของ Stewart (1968.อ้างถึงใน  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .2545: 46 )   
 
 1. ภาษาราชการ (official language) 
  ภาษาราชการ  หมายถึง  ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมระดับชาติ เช่น ในการประชุมรัฐสภา 
การประกาศทางราชการ ในวงการต่างๆของรัฐ ในหนังสือราชการที่เป็นทางการต่างๆ และใน
สื่อมวลชนทุกประเภท ในสังคมไทยภาษาท่ีทําหน้าที่เป็นภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาไทยมาตรฐาน 
 
 2. ภาษาเมืองหลวง (capital language) 
  ภาษาเมืองหลวง คือ ภาษาที่ใช้ในอาณาบริเวณเมืองหลวงของประเทศ ไม่จําเป็นต้อง
เป็นภาษาเดียวกับภาษาราชการ ในประเทศอินเดียภาษาเมืองหลวงได้แก่ ภาษาฮินดี ซึ่งใช้โดยคน
ส่วนใหญ่ในกรุงเดลลี แต่ภาษาราชการของอินเดีย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ในสังคมไทยภาษาเมืองหลวง
ได้แก่ภาษาไทยกรุงเทพ ซึ่งเป็นภาษาที่เป็นพ้ืนฐานของภาษาไทยมาตรฐาน  หลายคนเข้าใจว่า 
ภาษาไทยกรุงเทพ  กับภาษาไทยมาจากฐานเป็นภาษาเดียวกัน อันที่จริงแล้ว ความเข้าใจดังกล่าวไม่
ผิด เมื่อพิจารณาลักษณะเนื้อหาของภาษาทั้งสองแล้ว จะเห็นได้ว่าแทบเป็นสิ่งเดียวกัน แต่จะกล่าวว่า
ภาษาไทยกรุงเทพกับภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาเดียวกันก็ไม่สมบูรณ์นัก นักภาษาศาสตร์จึงใช้ชื่อ
ทั้งสองสําหรับการมองภาษาที่เหลื่อมล้ํากันจากสองมิติ คือในแง่ถิ่น พ้ืนที่ เรียกว่า ภาษาไทยกรุงเทพ  
แต่ในแง่บทบาทประจําชาติ ความยอมรับ หรือความสําคัญ เรียกว่า ภาษาไทยมาตรฐาน 
 
 3. ภาษาภูมิภาค (provincial language) 
  ภาษาภูมิภาค หมายถึงภาษาระดับภาคที่ใช้ในต่างจังหวัด ซึ่งไม่ใช่เขตเมืองหลวง 
หลายประเทศที่เป็นสังคมหลายภาษา มักมีภาษาหลายภาษาที่ทําหน้าที่เป็นภาษาภูมิภาค ซึ่งแตกต่าง
จากภาษาเมืองหลวง ในสังคมไทยภาษาภูมิภาค ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน 
ภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอ่ืนๆ ระดับจังหวัดก็จัดให้อยู่ในประเภทนี้ด้วย 
 
 4. ภาษานานาชาติ (international language) 
  ภาษานานาชาติ หมายถึงภาษาที่ทําหน้าที่เป็นภาษากลาง (lingua franca ) สําหรับ
สื่อสาร กับประเทศอ่ืน  หรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศ แทบจะกล่าวได้ว่าทุกสังคมในโลกใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  รวมทั้งสังคมไทยด้วย 
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 5. ภาษากลางในประเทศไทย  (local lingua franca) 
  ภาษากลางในประเทศไทย คือ ภาษาที่ทําหน้าทีเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ภายในประเทศ  ในสังคมไทยภาษาที่ทําหน้าที่นี้   ได้แก่  ภาษาไทยมาตรฐาน  ซึ่งทําหน้าที่คล้าย
ภาษาอังกฤษ แต่เป็นภาษาระดับภายในประเทศ กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ใด หรือ
มาจากท้องถิ่นใด เมื่อมาประชุมกัน หรือติดต่อค้าขายก้นโดยที่ไม่รู้จักภาษาของกันและกัน เขา
เหล่านั้นจะใช้ภาษาไทยมาตรฐานเพ่ือสื่อความกัน  นอกจากนั้น ภาษาประจําภาคต่างๆ ก็ทําหน้าที่นี้
เช่นเดียวกัน  แต่ในระดับที่ต่ํากว่า เช่น ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน หรือภาษาลาวจะทําหน้ าที่เป็น
ภาษากลางของผู้คนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในภาคอีสาน 
 
 6. ภาษาเฉพาะกลุ่ม  (group language) 
  ภาษาเฉพาะกลุ่ม หมายถึงภาษาที่ใช้สื่อสารเฉพาะคนในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 
โดยเฉพาะภายในบ้าน หรือภายในชุมชนของตน ภาษาไทยถิ่นทุกภาษา ภาษาย่อยของภาษาไทยต่างๆ 
และภาษาชนกลุ่มน้อยทั้งหลายทําหน้าที่นี้ทั้งสิ้น  เช่น ภาษาจีนต่างๆ ของชาวเขา เช่น ม้ง เย้า ลีซอ 
กระเหรี่ยง ภาษาตระกูลมอญเขมร เช่น กูย มลาบรี (ผีตองเหลือง) หรือชาวบน  เป็นต้น 
 
 7. ภาษาการศึกษา  (educational language) 
  ภาษาการศึกษา  หมายถึง  ภาษาที่ใช้ เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่โรงเรียน  
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในสังคมส่วนใหญ่ภาษาที่ทําหน้าที่เป็นภาษาการศึกษา กับ
ภาษาราชการ มักเป็นภาษาเดียวกัน เช่น สังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐานทําหน้าที่ท้ังสองอย่าง แต่บาง
สังคมอาจเป็นคนละภาษาก็ได้ เช่น ในประเทศมาเลเซีย ภาษาการศึกษาอาจเป็นภาษามาเลย์ อังกฤษ 
หรือจีน แล้วแต่สถาบัน  แต่ภาษาราชการต้องเป็นภาษามาเลย์ 
 
 8. ภาษาสอนเป็นวิชา  (school-subject language) 
  ภาษาสอนเป็นวิชา  คือภาษาที่สอนในโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเรียน
เป็นภาษาที่หนึ่ง ภาษที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในสังคมไทยภาษาสอนเป็นวิชามีหลายภาษา ทั้ง
ภาษาไทยมาตรฐานเอง และภาษาตะวันตกกับตะวันออก  เช่น  ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน              
อิตาเลียน สเปน โปรตุเกส รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน  เกาหลี เวียดนาม มาเลย์ เขมร บาลี และสังสกฤต 
 
 9. ภาษาศาสนา (religions language) 
  ภาษาศาสนา คือภาษาที่ใช้ในกิจกรรมทางศาสนา  ในสังคมไทยภาษาศาสนาที่สําคัญ 
ได้แก่ ภาษาบาลี ใช้ในกิจกรรมพุทธศาสนา เช่น พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นทางการ ภาษาไทย
มาตรฐานก็ทําหน้าทีนี้ด้วย  แต่ไม่เป็นทางการเท่าภาษาบาลี ภิกษุมักใช้ภาษาไทยในการเทศน์สั่งสอน
ฆราวาส นอกจากนั้น ภาษาอังกฤษ ภาษาอารบิค และภาษาจีน อาจทําหน้าที่เป็นภาษาศาสนาด้วย 
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 10. ภาษาวรรณกรรม  (Literary language) 
  ภาษาวรรณกรรม  หมายถึงภาษาที่ใช้เขียนวรรณกรรม  หรือผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
ในสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐานทําหน้าที่นี้ ภาษาอังกฤษก็ทําหน้าที่นี้ด้วย ในวรรณกรรมบาง
ประเภท ภาษาประจําภาค เช่น ภาษาอีสานก็อาจทําหน้าทีนี้ด้วย เช่น ในวรรณกรรมท้องถิ่นของ
อีสาน เป็นต้น 
 จะสังเกตได้ว่าในจํานวนภาษาทั้งหมดในสังคมไทย ภาษาไทยมาตรฐานทําหน้าที่มากที่สุด 
โดยเฉพาะหน้าที่ที่สําคัญ เช่น เป็นภาษาราชการ ภาษาการศึกษา ภาษากลางในประเทศ ภาษา
วรรณกรรม และแม้แต่ภาษาศาสนา ส่วนหน้าที่อ่ืนๆ ก็แบ่งกันไปในภาษาอ่ืนๆ 
 
 

ล าดับชั้นของภาษาในสังคมไทย 
 
 นอกจากภาษาจะทําหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแล้วนั้น ภาษายังทําหน้าที่เป็น
เครื่องมือในการบอกถึงเบื้องหลังหรือภูมิหลัง (clue bearing) ของผู้พูดได้อีกด้วย โดยจะสื่อออกมา
ในรูปแบบของความแตกต่างของ ไวยากรณ์ (grammar) หน่วยเสียง(phonetic) ระบบเสียง
(phonological) และสําเนียง(accent) ของผู้พูด ดังที่  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.(2545: 53-58)  ได้
กล่าวไว้ ดังนี้ 
 
 1. ความแตกต่างด้านภาษาระหว่างสังคมไทยกับสังคมอ่ืนๆ 
  นอกจากภาษาจะจําแนกในลักษณะต่างๆ แล้ว ภาษาต่างๆ ในสังคมไทยอาจจําแนก
ประเภทตามเกณฑ์ลําดับชั้นได้อีกด้วย  ลําดับชั้น  (hierarchy)  หมายถึง  การจัดระเบียบสิ่งใดก็ตาม
ตามขั้นหรือระดับความสําคัญ  หรือระดับความมีอํานาจหน้าที่ ตั้งแต่สูงไปหาต่ํา  หรือต่ําไปหาสูง 
และเนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมลําดับชั้น (hierarchical society) ภาษาต่างๆ จึงอาจจัดลดหลั่น
ตามลําดับชั้นของความสําคัญ หรือบทบาทท่ีมีต่อสังคม 
  วิลเลี่ยม เอ. สมอลลี่ (William A. Smalley .1989 : 247) ในบทความเรื่อง 
Thailand’s Hierarchy of Multilingualism  ได้เสนอความคิดเรื่องลําดับชั้นของภาษาในสังคมไทย
ไว้  เขามีความเห็นว่า ประเทศไทยเป็นสังคมที่แตกต่างจากประเทศอ่ืนในเอเชีย  ในแง่ที่มีความเป็น
เอกเทศทางภาษา เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์  อินโอนีเซีย  และสิงคโปร์  ซึ่ง
ต้องมีการตัดสินใจเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งหรือหลายภาษาให้เป็นภาษามาตรฐาน  สมอลลีสรุปว่า 
ประเทศไทยเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีของประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาอยู่คู่กับความเป็น
เอกภาพของชาติ  (linguistic diversity and national unity)  
 
 2. การจ าแนกภาษาในสังคมไทยตามล าดับชั้น 
  สมอลลี่  (Smalley 1989 : 247 ) จําแนกภาษาต่างๆ ในสังคมไทยตามลําดับชั้น เป็น 
7 ประเภท  ถ้านับภาษาภายนอกอีก 1 ประเภท จะรวมเป็น 8 ประเภท  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 



28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2.1  แสดงประเภทของภาษาในสังคมไทยจ าแนกตามล าดับชั้น 
 
  2.1 ภาษาภายนอก  ภาษากลุ่มนี้ไม่ต้องจัดเป็นลําดับขั้น เพราะเป็นภาษาภายนอก
สังคมไทย ไม่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ แต่คนไทยใช้ภาษากลุ่มนี้เป็นภาษานานาชาติ หรือภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งมีการเรียนการสอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาอ่ืนๆ ภาษาภายนอกเป็นภาษาที่ใช้
วงการธุรกิจ และการค้าระหว่างประเทศ ตัวอย่างของภาษาภายนอกในสังคมไทย เช่น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น 
  2.2 ภาษาภายใน  ภาษากลุ่มนี้เป็นภาษาที่ใช้ภาษาแม่ในสังคมไทยมีลําดับชั้น
ตามลําดับ  จากสูงสุดไปหาต่ําสุด  ดังนี้ 
   2.2.1 ภาษาไทยมาตรฐาน (Standard Thai)  เป็นภาษาที่มีความสําคัญมาก
ที่สุดในสังคมไทย ทําหน้าที่เป็นภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ ภาษาเมืองหลวง ภาษาการศึกษา 
และภาษาวรรณกรรม ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจ  จึงทําหน้าที่เป็น
ภาษากลางของคนไทยทั้งชาติอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้ที่ภาษาทําหน้าที่สําคัญทั้งหมด ใช้ประโยชน์ได้มาก
ที่สุด  และยังเป็นที่ยอมรับว่าเป็นภาษาท่ีมีศักดิ์ศรี (prestige) จึงจัดไว้ในลําดับสูงสุด 
   2.2.2 ภาษาประจําภาค (Regional language) ได้แก่ ภาษาประจําภูมิภาคทั้งสี่
ภูมิภาคของประเทศไทย เช่น  ภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ  ภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ภาษาไทยถิ่นภาคใต้ 
และภาษาไทยถิ่นภาคกลาง ซึ่งอาจเรียกด้วยชื่อไม่เป็นทางการว่า  คําเมือง  ภาษาลาว ภาษาใต้ /
ปักษ์ใต้ และภาษาไทยกลาง ตามลําดับ ภาษาทั้งสี่ภาคนี้มีผู้พูดเป็นจํานวนมาก  และยั งใช้เป็น
ภาษากลางของแต่ละภูมิภาคด้วย เช่น ในภาคอีสาน ชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆซึ่งไม่เข้าใจภาษาของกัน
และกัน จะสื่อสารกันด้วยภาษาไทยถิ่นภาคอีสาน ซึ่งกลายเป็นภาษากลางในภาคอีสาน ภาษาไทยถิ่น
ใดทําหน้าที่เป็นภาษากลางระหว่างชาวมุสลิมที่พูดมาเลย์กับคนไทยอ่ืนๆ ในภาคใต้  และภาษาไทยถิ่น

ภาษาภายใน 

1.  ภาษาไทยมาตรฐาน (Standard Thai) 
2.  ภาษาประจําภาค ( Regional language) 
3.  ภาษาประจําภาคชายแดน (Marginal regional language) 
4.  ภาษาพลัดถิ่น (Displaced language) 
5.  ภาษาเมือง (Language of towns and cities) 
6.  ภาษาชายแดน (Marginal language) 
7.  ภาษาในวงล้อม (Enclave language) 

ภาษาภายนอก : อังกฤษ จนี ญีปุ่่น ฯลฯ 
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เหนือก็เป็นภาษากลางในหมูชนชาติต่างๆ ในภาคเหนือ ภาษาประจําภาคเหล่านี้มีความสําคัญเป็น
อันดับสูงรองลงมาจากภาษาไทยมาตรฐาน ถึงแม้ว่าบทบาทประจําชาติจะมีไม่เท่าภาษาไทยมาตรฐาน  
แต่ภาษาประจําภาคมีความสําคัญมากใน แต่ละภาคในฐานะท่ีเป็นภาษาหลักของภาค  นอกจากนั้นยัง
เป็นภาษาท่ีใช้ในวรรณกรรมท้องถิ่น และใช้ในการสัมภาษณ์ทางสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุด้วย 
   2.2.3 ภาษาประจําชายแดน (Marginal regional language)  ภาษาประเภทนี้
ได้แก่ ภาษาที่มีความสําคัญระดับภาค  แต่มีคนใช้ไม่มากเท่าภาษาประจําภาค  เพราะเป็นภาษาที่     
ผู้พูดอยู่ทั้งในประเทศไทยและประเทศข้างเคียง  ภาษาเหล่านี้จึงเป็นภาษาชายแดนด้วย ตัวอย่างเช่น 
    2.2.3.1 ภาษาเขมร  ซึ่งนับเป็นภาษาระดับภาคเพราะใช้กว้างขวางใน
ภูมิภาค  แต่เป็นภาษาชายแดนด้วย เพราะประชากรส่วนใหญ่ที่พูดภาษานี้อยู่ในประเทศไทยและอยู่
ในประเทศกัมพูชาด้วย 
    2.2.3.2 ภาษามาเลเซียปัตตานีเป็นภาษาระดับนี้เพราะมีความสําคัญต่อ
ประชากรภาคใต้ แต่เป็นภาษาชายแดนด้วย เพราะผู้คนที่พูดภาษานี้อยู่ในประเทศมาเลเซียด้วย 
    ภาษาอีกภาษาหนึ่งที่สมอลลีจัดให้อยู่ในระดับนี้ ได้แก่ ภาษาไทใหญ่ 
(ฉาน) ซึ่งใช้โดยคนไทยในจังหวัดแม่ฮ่องสอน   แต่เป็นภาษาชายแดนด้วยเพราะคาบเกี่ยวกับประเทศ
พม่า ( รัฐฉาน) 
    นอกจากนั้น ภาษากระเหรี่ยงก็จัดอยู่ในประเภทนี้ ภาษากระเหรี่ยงเป็น
ภาษาสําคัญที่ใช้พูดทางเขตตะวันออกของประเทศไทยบริเวณเชียงรายและตามชายแดน แต่เป็น
ภาษาชายแดนด้วย เพราะคาบเกี่ยวกับประเทศพม่า 
   2.2.4 ภาษาพลัดถิ่น (Displaced language)  หมายถึง  ภาษาตระกูลไทที่ผู้พูด
อพยพจากดินแดนนอกประเทศไทย  หรืออพยพในภูมิภาคต่างๆ ภาษาพวกนี้จะมีความแตกต่างจาก
ภาษาประจําภาคที่ตนอยู่  ตัวอย่างเช่น  ภาษาผู้ไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาษาไทลื้อใน
ภาคเหนือ ภาษาลาวโซ่งในภาคกลาง เป็นต้น 
   2.2.5 ภาษาเมือง (Language of towns and cities)  สมอลลีจัดให้เป็นภาษา
ในอันดับที่ 5 ภาษาเมืองหมายถึง ภาษาที่ใช้พูดในเขตเมือง ไม่พบในเขตชนบท ได้แก่ ภาษาจีน
ทั้งหลาย เช่น ภาษาจีนแต้จิ๋ว กวางตุ้ง ไหหนาน ฮกเกี้ยน ผู้พูดภาษาเหล่านี้มีอํานาจทางเศรษฐกิจใน
สังคมไทย 
   2.2.6 ภาษาชายแดน (Marginal language)  เป็นภาษาในอันดับที่ 6 ได้แก่ 
ภาษาที่มีผู้พูดคาบเกี่ยวกับประเทศอ่ืนด้วย แต่ไม่มีความสําคัญระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาษาที่ใช้เฉพาะ
กลุ่ม เช่น ภาษากูย ในภาคอีสาน ภาษามอญในภาคกลางและเหนือ ภาษาชาวเขาต่างๆ ในภาคเหนือ 
เช่น ม้ง ลีซอ เย้า อีก้อ เป็นต้น 
   2.2.7 ภาษาในวงล้อม (Enclave language)  เป็นภาษาที่มีผู้พูดน้อยมากและ
มักเป็นภาษาท่ีอยู่ในดินแดนที่แวดล้อมดัวยภาษาอ่ืนๆ ที่มีผู้พูดมากกว่า  ภาษาในวงล้อมจึงเป็นภาษา
ที่อาจถูกกลืนได้ง่าย ตัวอย่าง เช่น  ภาษาอุรักลาโวยในภาคใต้ ภาษาญัฮกูร์ในภาคกลางและภาคอีสาน 
ภาษาละว้า และมาลในภาคเหนือ 
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ล าดับชั้นของภาษากับลักษณะของสังคมไทย 
 
 การที่ภาษาในประเทศไทยที่มีฐานะตามลําดับชั้นนั้นเป็นผลดีต่อสังคมไทยอย่างมาก  
ประการแรกทีเดียว เป็นการทําให้แต่ละภาษาท่ีมีอยู่เฉพาะของตน และหน้าที่ประจําของตน  ตราบใด
ที่มีความพอใจเช่นนั้น  ความขัดแย้งก็ไม่เกิดขึ้น  นอกจากนั้น การที่ภาษาไทยมาตรฐานอยู่ในลําดับ
ชั้นที่หนึ่งนั้น  ทําให้ภาษาไทยมาตรฐานมีความสําคัญมากที่สุด และเด่นมากจนไร้คู่แข่ง สภาพเช่นนี้
ทําให้ประเทศไทยมีเอกภาพทางภาษาและมีความสงบสุขในสังคม 
 สมอลลีอธิบายว่า การที่สังคมไทยมีลําดับชั้นของภาษานั้นเป็นเพราะคนไทยมองโลกและ
จัดสรรพสิ่งในโลกแบบศูนย์กลางเป็นหลัก คือยึดใจกลางหรือลักษณะเด่นของสิ่งของเป็นหลัก         
ไม่สนใจว่าสิ่งต่างๆ จะต่างกันอย่างเด็ดขาดหรือไม่  ไม่สนใจว่าขอบเขตของแต่ละสิ่งอยู่ที่ใด สิ่งของ
ต่างกันอาจกลืนเข้าหากันได้แต่ยังคงตรงกันตรงใจกลางหรือศูนย์กลาง  สมอลลีอธิบายว่า  การมี
ลําดับชั้นของภาษามิได้ทําให้ความไม่เท่าเทียมกันหมดไปจากสังคมไทย  ตรงกันข้าม กลับทําให้ความ
ไม่เท่าเทียมกันกลายเป็นสถาบันในสังคมไทย ซึ่งเห็นได้ชัดในแทบทุกด้านของวัฒนธรรมไทย  อย่างไร
ก็ตามลําดับชั้นของสังคมไทยทําให้การเลื่อนชั้นทางสังคม (upward  mobility) เป็นไปได้ง่าย เพราะ
คนที่จะเลื่อนขึ้นจะต้องเรียนรู้ภาษาที่อยู่ในลําดับชั้นที่สูงขึ้นไป แต่ไม่ต้องทิ้งเอกลักษณ์ของตนเองใน
ลําดับชั้นเดิม เพียงแต่อาจบดบังไว้ชั่วระยะ และนํามาใช้ในเวลาจําเป็น  เช่น  คนท้องถิ่นที่พูดภาษา
ฮกเก้ียนในครอบครัว ต้องเรียนรู้ภาษาประจําภาคเพ่ือใช้สื่อสารกับผู้อ่ืนโดยเฉพาะเมื่อเรียนหนังสือใน
โรงเรียน และเมื่อเรียนในมหาวิทยาลัยก็ต้องใช้ภาษามาตรฐาน ครั้งเมื่อทํางานในตําแหน่งสําคัญ
ระดับชาติก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษอีกด้วย บุคคลเช่นนี้ไม่จําเป็นต้องละท้ิงภาษาใดที่ตนเคยใช้มาก่อนเลย  
เพียงแต่เรียนรู้เพ่ิมเติม  เมื่อเลื่อนไปตามลําดับชั้นทางสังคม ดังนั้นลําดับชั้นของภาษาจึงเป็น
สัญลักษณ์ของการเลื่อนชั้นในสังคมไทยด้วย ( อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .2545: 47 )   
 
 

ภาษาย่อยของภาษาไทย 
 
 ภาษาย่อย หมายถึง วิธภาษาที่ต่างจากวิธภาษาอ่ืนเนื่องจากปัจจัยทางสังคมของผู้พูด 
ภาษาย่อยเป็นสมาชิกของภาษาใด ภาษาหนึ่ง ภาษาย่อยของภาษาจีนเป็นสมาชิกของภาษาจีน ภาษา
ย่อยของภาษาไทยเป็นสมาชิกของภาษาไทย สังคมที่มีความซับซ้อน และคนในสังคมมีการแตกตัวแยก
เป็นหลายประเภท จะเป็นสังคมที่มีภาษาย่อยมาก สังคมไทยจัดเป็นสังคมหนึ่งที่ความซับซ้อน จึงมี
ภาษาย่อยจํานวนมาก  (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ .2545: 60)   
 ภาษาย่อยแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ภาษาย่อยสังคม และภาษาถิ่นแต่ละประเภทยัง
สามารถแยกย่อยออกไปได้อีก ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงภาษาย่อยประเภทต่างๆ ของภาษาไทย 
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 1. ภาษาย่อยสังคมของไทย 
  ภาษาไทยมีภาษาย่อยสังคมหลายประเภท แตกต่างกันไปตามปัจจัยทางสังคมที่สําคัญ
ในสังคมไทย ปัจจัยที่เป็นตัวก่อให้เกิดภาษาย่อยที่แตกต่างกันคือ ลักษณะทางสังคมของผู้พูด ซึ่งได้แก่ 
เพศ อายุ ชั้นสังคม ชาติพันธุ์ อาชีพ และการศึกษา เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ทําให้เกิดภาษาย่อยที่เรียกว่า 
ภาษาย่อยตามเพศภาษาย่อยตามอายุ ภาษาย่อยตามชั้นสังคม ภาษาย่อยตามอาชีพ ภาษาย่อยตาม
ชาติพันธุ์ และ ภาษาย่อยตามการศึกษา ภาษาย่อยเหล่านี้ยังสามารถแบ่งย่อยให้เฉพาะเจาะจงออกไป
อีก  เช่น  ภาษาผู้หญิง  ภาษาผู้ชาย  ภาษาวัยรุ่น  ภาษาผู้ใหญ่ภาษาคนมีการศึกษา  ภาษาคนไม่มี
การศึกษา ภาษาไทยสําเนียงจีน ภาษาไทยกลุ่มชาติพันธุ์มุสลิม ภาษาคนชั้นสูง ภาษาคนชั้นแรงงาน
ฯลฯ 
  อนึ่ง การที่ภาษาย่อยต่าง ๆ ของภาษาใดก็ตามมีความแตกต่างกัน ไม่ได้หมายความว่า
จะต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่หมายความว่ามีความแตกต่างกันในบางลักษณะเท่านั้น และลักษณะที่ต่างนี้
เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าภาษาที่เรากําลังพิจารณาเป็นภาษาย่อยประเภทใดในสังคม เช่นการออกเสียงควบ
กล้ําชัดเจน เป็นลักษณะบ่งบอกภาษาของผู้มีการศึกษาในสังคมไทย เป็นต้น   ภาษาย่อยต่าง ๆ ของ
ไทยถึงแม้จะมีความแตกต่างกันในบางลักษณะ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้พูดภาษาย่อยต่างๆ จะสามารถเข้าใจ
กันได้ และนี่เป็นเกณฑ์สําคัญท่ีทําให้เราจัดภาษาย่อยให้เป็นภาษาเดียวกันไม่ใช่คนละภาษา 
  ในการศึกษาภาษาย่อยของภาษาใดก็ตาม ผู้ศึกษาจะต้องวิเคราะห์ว่าลักษณะที่ผู้
วิเคราะห์คิดว่าเป็นความแตกต่างนั้นแปรไปตามปัจจัยอะไรในสังคมตัวแปรทางภาษาที่ดึงขึ้นมาศึกษา
ควรเป็นลักษณะที่สําคัญหรือเด่นในสังคมคือเป็นลักษณะที่คนในสังคมส่วนใหญ่สังเกตเห็น กล่าวถึง
บ่อยครั้ง และใส่ค่านิยมไปในลักษณะนั้น เช่นการออกเสียงควบกล้ําในภาษาไทย คนในสังคมเห็นพ้อง
ต้องกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม มีศักดิ์ศรี เป็นต้น ถ้าผู้วิจัยศึกษาลักษณะที่ไม่เด่น ในสังคม เช่น ศึกษาการ
ออกเสียง ป ปลา หรือ สระอี ในภาษาไทยก็ไม่มีประโยชน์ เพราะลักษณะนั้น ๆ เป็นลักษณะที่ไม่มี
การแปรที่เด่น และอาจไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่แท้จริงของภาษาย่อยที่กําลังศึกษา 
 
 2. ภาษาย่อยตามอายุ 
  ในสังคมไทย ปัจจัยที่เด่นมากในการก่อให้เกิดภาษาย่อยสังคมคืออายุงานวิจัยทาง
ภาษาศาสตร์สังคมท่ีศึกษาการแปรในการใช้ภาษาไทย แสดงให้เห็นว่าอายุเป็นตัวแปรที่สําคัญที่สุด 
  รัชนี เสนีย์สันต์ (2524/2528) พบว่าในภาษาลาวพวนในจังหวัดเพชรบุรีมีการแปรใน
การออกเสียง (n) แต่พบว่าคนอายุน้อยมักออกเป็นเสียง (y) (คือเสียง ย ในภาษาไทยกรุงเทพนั่นเอง) 
ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของภาษาไทยกรุงเทพ 
  เพ็ญพร ตันวัฒนานันท์ (2525/2528) พบแนวโน้มอย่างเดียวกันในภาษาไทยถิ่น
เชียงใหม่ กล่าวคือ อายุเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการแปรในการออกเสียงพยัญชนะต้นในคําว่า พ่อ 
แท้ ช้าง คน เป็นเสียง /p, t, c, k /ตามลําดับ แต่คนรุ่นอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะออกเสียงดังกล่าวเป็น
เสียงพ่นลม คือ /ph, th, ch, kh/ ตามลําดับ เสียงที่คนรุ่นอายุน้อยใช้นี้เป็นเสียง “ใหม่” ในภาษา
เชียงใหม่ เพราะเป็นเสียงที่รับมาจากภาษาไทยกรุงเทพ 
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  งานของอรุณี  อรุณเรือง (2533) เรื่องการแปรของเสียงวรรณยุกต์โทในภาษาไทย
กรุงเทพตามระดับอายุของผู้พูด สนับสนุนสมมติฐานที่ว่าคนไทยวัยรุ่น (อายุ 15 -20 ) มักออกเสียง
วรรณยุกต์โท เช่นในคําว่า แม่ พ่อบ้าน ท่าน ด้วยเสียงวรรณยุกต์ “กลางขึ้นกลาง” คือเสียงลอยจน
เกือบคล้ายเสียงวรรณยุกต์ตรี ในขณะที่คนรุ่นผู้ใหญ่ (อายุ 35-60) มักออกเสียงวรรณยุกต์เดียวกันนี้
เป็นเสียง “กลางตก” คือท้ายเสียงจะตกไม่เป็นเสียงลอย รูปแปรที่วัยรุ่นใช้นั้นเป็นลักษณะเด่นที่คนใน
สังคมสังเกตเห็น และเป็นเสียงที่คนรุ่นผู้ใหญ่ไม่ชอบ เพราะเห็นว่าผิดไปจากบรรทัดฐาน 
 
  งานวิจัยของปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2537) เกี่ยวกับการแปรของเสียง /h/ขึ้นจมูกในภาษา
ถิ่นสงขลาก็แสดงให้เห็นว่าอายุเป็นตัวแปรสําคัญที่กําหนดการแปรของการออกเสียงนี้ กล่าวคือ ผู้พูด
ยิ่งมีอายุน้อยลงก็จะยิ่งออกเสียงนี้ เป็นเสียง ง เหมือนในภาษากรุงเทพมากขึ้น เช่นคําว่า งู  เงิน งาน 
ตามปรกติชาวสงขลาจะออกเสียง เป็นเสียง (h) คล้าย ฮู เฮิน ฮาน แต่คนรุ่นอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะ
ออกเสียงว่า งู เงิน งาน เพราะอิทธิพลของภาษาไทยกรุงเทพที่แพร่เข้าไปในภาษาถิ่นสงขลาและเสียง 
ง ได้กลายเป็นเสียงที่ชาวสงขลาเห็นว่ามีศักดิ์ศรี ทําให้ภาพลักษณ์ของคนที่ใช้เสียงนี้ดูดีกว่า สูงกว่า มี
การศึกษามากกว่าคนที่ออกเสียงแบบเดิม ซึ่งเป็นเสียงปรกติในภาษาสงขลา 
 
  ศิริกุล  กิติธรากุล (2539) พบการแปรที่สัมพันธ์กับอายุเช่นเดียวกันในการใช้ศัพท์
ภาษาลาวครั่ง จังหวัดนครปฐม กล่าวคือผู้มีอายุน้อยมีแนวโน้มที่จะใช้ศัพท์ที่รั บมาจากภาษาไทย
กรุงเทพ และตรงกันข้าม คนมีอายุมากจะใช้ศัพท์ท้องถิ่นมากกว่าศัพท์ที่รับจากภาษากรุงเทพ 
 
  แนวโน้มดังกล่าวนี้ปรากฏทั่วไปในสังคมไทย ดูเหมือนว่าคนรุ่นอายุน้อยมักจะใช้ภาษา
ที่แตกต่างจากคนรุ่นอายุมาก และรูปแบบที่คนรุ่นอายุน้อยใช้มักจะเป็นรูปแบบที่ใหม่กว่า ซึ่งตรงข้าม
กับรูปแบบที่ใช้กันมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบันเป็นที่สังเกตว่าผู้พูดภาษาไทยกรุงเทพที่เป็นวัยรุ่นมัก
ออกเสียง ช ช้าง เป็นเสียงที่คล้ายกับเสียง (f) (เสียง sh) ในภาษาอังกฤษ ซึ่งต่างจากเสียงเดิมที่ใช้กัน
มาตั้งแต่อดีต แต่เสียง (f) ไม่ได้สร้างทัศนคติ หรือคํานิยมรุนแรง จึงไม่เป็นที่สนใจของสังคมมากนัก 
นอกจากนั้น การใช้คําศัพท์สแลงของวัยรุ่นก็เป็นเครื่องบ่งชี้ความแตกต่างระหว่างภาษาวัยรุ่นกับภาษา
ผู้ใหญ่ได้ ถ้าเราได้ยินคนไทยพูดว่า จ๊าบ แห้ว อึ๋ม เราทราบได้ทันทีว่าผูพูดมีอายุในวัยรุ่น 
 
  ในสังคมไทย อายุ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษามากกว่าในสังคมของผู้พูด
ภาษาอังกฤษ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภาษาอังกฤษมีการแปรตามอายุน้อยกว่าภาษาไทย ทั้งนี้เนื่องมาจาก
วัฒนธรรมและค่านิยมที่แตกต่างกันในสังคมทั้งสองในสังคมไทย อายุเป็นสิ่งสําคัญมาก คําว่า พ่ี น้อง 
เป็นหลักฐานที่แสดงได้เป็นอย่างดี ความอาวุโสถือเป็นสิ่งสําคัญในแทบทุกวงการ ผู้มีอายุมากกว่ามัก
ได้รับความเคารพ เกรงใจและเชื่อฟังจากผู้มีอายุน้อยกว่า ในขณะเดียวกัน ผู้มีอายุน้อยกว่ามักได้รับ
ความช่วยเหลือ หรือเมตตาจากผู้มีอายุมากกว่า ลักษณะเช่นนี้ สะท้อนออกมาในพฤติกรรมต่าง ๆ 
ของคนไทยรวมทั้งการใช้ภาษาไทยด้วย ในทางตรงข้ามในสังคมตะวันตกรวมทั้งสังคมของผู้พูด
ภาษาอังกฤษด้วย อาวุโสมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาน้อยมาก ในครอบครัว คําว่า brother และ sister 
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ไม่มีความแตกต่างกันตามอายุแต่ต่างกันตามเพศ บทบาทของ brother และ sister ก็จะต่างจาก
บทบาทของ พ่ี น้อง ในสังคมไทย ดังนั้น การที่อายุจะมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษามากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับการเน้นอาวุโสในแต่ละสังคม ซึ่งไม่จําเป็นต้องเท่ากัน 
 
 3. ภาษาย่อยตามเพศ 
  เพศ  เป็นลักษณะทางสังคมอีกประการที่มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ผู้พูดภาษาเพศชาย
ย่อมใช้ภาษาต่างจากผู้พูดเพศหญิง อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางเพศในสังคมนั้นๆ ในภาษาไทย
ความแตกต่างทางเพศเห็นได้จากคําสรรพนามที่ใช้เรียกตนเอง เช่น ดิฉัน หนู น้อง ฯลฯ ซึ่งใช้โดย
ผู้หญิง และ ผม กระผม อ๊วะ ฯลฯ ซึ่งใช้โดยผู้ชาย คําลงท้าย คะ ค่ะ ของผู้หญิง กับ ครับ ครับผม 
ของผู้ชาย การใช้คําซ้ําเพ่ือเน้นความเข้ม เช่น เกลี๊ยด-เกลียด ด๊ํา-ดํา ฯลฯ ก็มีผู้สังเกตว่าเป็นลักษณะ
ของผู้หญิง ส่วนโครงสร้างของภาษาหรือคําศัพท์อ่ืนๆ ดูเหมือนจะไม่แสดงความแตกต่างระหว่างเพศ
ในภาษาไทย 
  ในภาษาอังกฤษ ความแตกต่างของภาษาที่ใช้โดยผู้ ชายกับผู้หญิงดูจะมีมากกว่า
ภาษาไทย มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง (Lakoff,1973) ซึ่งเปิดเผยให้เห็นว่า ผู้หญิง
อเมริกัน มักใช้ juestion เช่น That’s interesting adjective บางคํา เช่น cute, adorable, gorgeous, 
charming มากกว่า ผู้ชาย ผู้ที่ทําวิจัยเรื่องนี้สรุปว่า การที่ผู้หญิงใช้ภาษาเช่นนั้นเป็นเพราะในสังคม
อเมริกัน ผู้หญิงขาดความมั่นคง ถูกเลี้ยงดูให้พ่ึงพาผู้อ่ืน และต้องทําตัวอ่อนโยน ไม่ขัดแย้งเพ่ือจะได้
เป็นที่รัก ที่ต้องการ จึงแสดงออกมาในการใช้ภาษาที่ไม่เด็ดขาด หรือไม่มั่นใจในตนเอง question 
tags เป็นลักษณะของภาษาที่แสดงความไม่ม่ันใจในตนเอง 
  นอกจากมีหลักฐานที่แสดงว่าเพศหญิงและชายใช้คําศัพท์หรือรูปประโยคต่างกันแล้ว 
งานวิจัยหลายชิ้นยังแสดงว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปภาษาที่เป็นมาตรฐาน หรือรูปมีศักดิ์ศรี 
(prestigious form) มากกว่าเพศชาย (ดูคําจํากัดความของ “ศักดิ์ศรี” ใน 6.1.3) ในภาษาไทยก็
เช่นเดียวกัน มีงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมักเลือกใช้รูปที่สังคมยอมรับว่าถูกต้อง หรือ
มีศักดิ์ศรีมากว่าเพศชาย เช่น งานของพรพิมล เสนะวงศ์ (Senawong,1991) เรื่อง Aspects of 
Phonological Transference from English to Thai ศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้าย /s, f, l, 
ch/ ในคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย พบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะออกเสียงดังกล่าวใกล้เคียงกับ
เสียงในภาษาอังกฤษ แต่เพศชายมักออกเป็นเสียง “ไทยๆ” มากกว่า 
 
  อังสนา จามิกรณ์ (2532) ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การแปรในการออกเสียงพยัญชนะท้าย
ของคํายืมภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยเสียงเสียดแทรกปุ่มเหงือก (s) : กรณีศึกษาของข้าราชการ
กองทัพเรือไทย”  พบแนวโน้มอย่างเดียวกัน กล่าวคือ เพศหญิงออกเสียง (S) ท้ายคํายืมภาษาอังกฤษ
มากกว่าเพศชาย เช่นในคําว่า แก๊ส บัส เทนนิส เป็นต้น การออกเสียงเช่นที่เพศหญิงออกนี้ถือว่ามี
ศักดิ์ศรีมากกว่าการออกเป็น “แก๊ด” “บั๊ด” และ “เทนนิด” 
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  บุญเรือง  ชื่นสุวิมล (Chunsuvimol 1993) ศึกษาเรื่อง Relationship between the 
social variation of (r) in Thai and (r) in English in the speech of Bangkok Thai speakers 
โดยการสัมภาษณ์และบันทึกเสียงพนักงานโรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ 58 คน จากโรงแรม 3 แห่ง 
เขาพบว่าเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปที่มีศักดิ์ศรีมากกว่าเพศชาย 
 
  งานวิจัยของปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2537) ก็แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงในจังหวัดสงขลามี
แนวโน้มที่จะใช้เสียง ง ซึ่งเป็นเสียงที่มีศักดิ์ศรีมากกว่าเสียงเดิม (h) ต่างจากเพศชาย ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น 
ที่เห็นได้ชัดคือกลุ่มเพศหญิงอายุ 31-40 ปี ทุกระดับการศึกษา จะใช้เสียงที่มีศักดิ์ศรีมากกว่าเพศชาย
ที่อายุเท่ากันอย่างเห็นได้ชัด 
 
  นอกจากการใช้ภาษาจะได้รับอิทธิพลจากการเป็นเพศหญิง เพศชายของผู้พูดแล้ว ยัง
ได้รับอิทธิพลจากความเบี่ยงเบนทางเพศด้วย  ดังจะเห็นได้ในงานวิจัยของโสมพิทยา คงตระกูล 
(2539) ซึ่งศึกษาเรื่อง “การจําแนกความต่างตามเพศในการใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 และคําลงท้ายบอก
ความสุภาพของนิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีแจก
แบบสอบถามเพ่ือถามนิสิต 3 กลุ่มคือกลุ่มหญิง กลุ่มชาย กลุ่มชายที่มีจิตใจเป็นหญิง เกี่ยวกับรูปแบบ
ของสรรพนามและคําลงท้ายที่ใช้ โสมพิทยาแบ่งสรรพนามและคําลงท้ายตามที่ปรากฏในข้อมูล
ออกเป็น 3 กลุ่มคือที่บ่งบอกเพศหญิง ได้แก่ หนู ดิฉัน น้อง เรา เค้า เขา คะ ค่ะ ขา จ๊ะ จ๋า ฮ่ะ ที่บ่ง
บอกเพศชาย ได้แก่ ผม ครับ และที่ไม่ได้บอกเพศหรือเป็นกลางได้แก่ ลูก ชื่อ ฮะ ทอดเสียง  หรือไม่ใช้
อะไรเลยและพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายใช้สรรพนามและคําลงท้ายบ่งบอกเพศชายเพศหญิง  
ส่วนผู้ชายจิตใจเป็นหญิงจะใช้ของทั้งสองกลุ่ม สําหรับสรรพนาม คําลงท้ายที่เป็นกลาง ทุกเพศใช้เท่าๆ 
กัน นอกจากนั้น ยังพบอีกว่าความสนิทสนมมีผลต่อการเลือกใช้สรรพนาม คําลงท้าย กล่าวคือ ถ้าพูด
กับคนที่สนิท ผู้ชาย และหญิงจะใช้คําที่ไม่บอกเพศมากขึ้น และชายที่มีจิตใจเป็นหญิงจะใช้ของเพศ
หญิงมากขึ้น กล่าวสั้น ๆ ก็คือ ความเป็นหญิงของชายที่มีจิตใจเป็นหญิงจะแสดงออกมาในกรณีที่เขา
พูดกับคนที่สนิท 
 
 4. ภาษาย่อยตามช้ันสังคม 
  เรื่องของความแตกต่างทางชั้นสังคมก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
อิทธิพลต่อการใช้ภาษา ในสังคมตะวันตกการแบ่งชั้นสังคมใช้รายได้ส่วนบุคคลเป็นเกณฑ์ ผู้มีรายได้สูง
จะอยู่ในชั้นสังคมสูง ปานกลางอยู่ในชั้นกลาง และรายได้ต่ําอยู่ในชั้นต่ํา หรือชั้นแรงงาน ใน
สหรัฐอเมริกา มีผู้พบว่าชั้นสังคมมีอิทธิพลต่อการออกเสียงตัว / r/ ท้ายสระ เช่นคําว่า four, car , 
third, art  คนที่อยู่ในชั้นสังคมยิ่งสูงจะยิ่งออกเสียง /r/ ในความถี่สูง ดังนั้น การออกเสียง /r/ ใน
ภาษาอังกฤษของคนอเมริกันจึงกลายเป็น รูปมีศักดิ์ศรี (prestigiousform)  
 
  ศักดิ์ศรี  (prestige) คือสิ่งที่เป็นที่ยอมรับ เป็นที่นิยม และสังคมในคุณค่า ศักดิ์ศรีใน
สังคมอาจแสดงออกในการใช้ภาษา หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ก็ได้ การขับรถเบนซ์  ใช้เครื่องแต่งกายยี่ห้อ
ดังของยุโรป รับประทานอาหารในภัตตาคารหรูหรา การดื่มเหล้าองุ่นราคาแพง และไปเที่ยวแหล่ง
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บันเทิง ของสังคมชั้นสูง ได้กลายมาเป็นเครื่องหมายแสดงศักดิ์ศรีในสังคมไทยปัจจุบัน ถึงแม้หลายคน
จะไม่เห็นด้วยกับการให้คุณค่าแก่สิ่งดังกล่าว แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นได้กลายมาเป็นที่นิยม 
และปรารถนาอย่างยิ่งโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นของสังคมไทย    รูปแบบของภาษาที่มีศักดิ์ศรีก็จะเป็นสิ่ง
ที่ผู้พูดให้คุณค่า เห็นว่าเป็นรูปแบบที่น่าเอาเยี่ยงอย่าง ในสังคมไทย ตัวอย่างของรูปแบบภาษาที่มี
ศักดิ์ศรี ได้แก่ การออกเสียงควบกล้ํา ร ล ว ให้ชัดเจน ถ้าผู้ใดออกเสียง คําว่า กราบ เปลี่ยน ความ 
เป็น “กาบ” “เปี่ยน” และ “ฟาม” จะถูกสังคมดูถูก เพราะลักษณะการพูดเช่นนั้น เป็นลักษณะภาษา
ของคนท่ีไม่มีการศึกษา ซึ่งในสังคมไทยถือว่าเป็นชั้นสังคมที่ต่ํา การไม่ออกเสียงควบกล้ําจึงเป็นรูป ไร้
ศักดิ์ศรี (non-prestigious form) หรือที่เรียกว่า รูปถูกต าหนิ (stigmatized form) ซึ่งหมายความ
ถึงรูปแบบของภาษาที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ถือว่าผิด และไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 
 
  รูปภาษาที่มีศักดิ์ศรีและรูปถูกตําหนิมักสัมพันธ์กับชั้นสังคมเสมอ ศักดิ์ศรีมักอยู่คู่กับ
ชั้นสูง ส่วนการถูกตําหนิมักคู่กับชั้นต่ํา อย่างไรก็ตาม เราต้องเข้าใจว่าสังคมแต่ละสังคมจะใช้เกณฑ์
ต่างกันในการแบ่งชั้นสังคม 
  การแบ่งชั้นในสังคมในสมัยก่อนต่างจากสังคมตะวันตกมาก เกณฑ์ที่ใช้ไม่ใช่รายได้ แต่
เป็นชาติตระกูล ในปัจจุบัน การแบ่งชั้นมีความคล้ายคลึงกับสังคมตะวันตก แต่ก็ไม่ได้ใช้รายได้แต่เพียง
อย่างเดียว แต่รวมการศึกษา และอาชีพด้วย ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับชั้น
สังคมของไทย ก็เท่ากับเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับชั้นสังคมของไทย ก็เท่ากับเราพูดถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับรายได้ การศึกษา และอาชีพรวมกันนั่นเอง 
 
  เลสลี  บีบี  (Bebee,197อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิ์ รัฐสินธุ์ .2545:67)   ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียงควบกล้ํา ร, ล, ว กับชั้นสังคมของไทย โดยใช้อาชีพกําหนดชั้น
สังคม เรียกว่า “ชั้นอาชีพ” (occupational class) บีบีแบ่งชั้นสังคมของไทยออกเป็น 5 ชั้น โดย
ศักดิ์ศรีมากที่สุดไปหาต่ําสุด ดังนี้ 
  1. ชั้นวิชาชีพ (professional) เช่น แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ฯลฯ 
  2. ชั้นการจัดการและธุรกิจ (managerial and business) เช่น ผู้จัดการ วิศวกร 
ทนายความฯลฯ 
  3. ชั้นกึ่งวิชาชีพ (semi-professional) เช่น บัญชี พยาบาล เลขานุการ ฯลฯ 
  4. ชั้นคนงานกึ่งชํานาญ (semi-skilled workers) เช่น พนักงานพิมพ์ดีด ช่างซ่อม
โทรทัศน์ พนักงานคิดเงิน ฯลฯ 
  5. ชั้นผู้ใช้แรงงาน ไร้ความชํานาญ (unskilled laborers) เช่น คนครัว คนขับรถ คน
เสริฟตามร้านอาหาร คนใช้ ฯลฯ 
  บีบีพบว่าผู้ที่อยู่ในชั้นยิ่งต่ํายิ่งออกเสียงควบกล้ําไม่ชัดเจนเป็นจํานวนมาก คําควบกล้ํา
ที่ออกไม่ชัดเจน เช่นคําว่า ปรับ เปลี่ยน ความ จะออกเป็น “ปับ” “เปี่ยน” และ “ฟาม” ตามลําดับ 
  นอกจากอาชีพแล้ว บีบียังใช้เกณฑ์การศึกษาแบ่งคนในสังคมอีก เป็น 4 ระดับ เรียง
จากสูงไปหาต่ํา ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับอาชีวศึกษา ระดับมัธยม และระดับประถม 
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ผลการวิจัยพบว่าการศึกษามีความสัมพันธ์กับการออกเสียงควบกล้ํา ยกเว้นอาชีวศึกษา ซึ่งกลับออก
เสียงควบกล้ําชัดเจนน้อยกว่ากลุ่มมัธยมเสียอีก 
  งานวิจัยของบุญเรือง ชื่นสุวิมล (1993) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกเสียง ร, ล 
กับชั้นอาชีพเช่นกัน แต่เจาะเฉพาะกลุ่มพนักงานโรงแรมชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ เขาแบ่งพนักงานโรงแรม
ทั้งหมดตามระดับงาน โดยดูที่ตําแหน่ง ความรับผิดชอบ และเงินเดือน เป็น 4 กลุ่ม เรียงจากสูงไปหา
ต่ําดังนี้ 
  1. ชั้นวิชาชีพ และผู้จัดการ (professional and managerial)  เช่น  ผู้จัดการใหญ่ 
และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ 
  2. ชั้นผู้ควบคุมงาน (supervisory) เช่น ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ควบคุมแผนกต้อนรับ 
  3. ชั้นผู้ชํานาญการ (skilled) เช่น กัปตัน พนักงานต้อนรับ 
  4. ชั้นกึ่งชํานาญ (semi-skilled) เช่น พนักงานเสริฟ คนทําความสะอาดห้อง 
 
  บุญเรืองพบว่า ชั้นอาชีพดังกล่าวนี้ออกเสียง ร (ต้นพยางค์) เป็น ล ร้อยละประมาณ 
81 , 95 , 95 , 90 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าคนไทยสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่ออกเสียง ร เป็น ล หรือ
อาจกล่าวว่าเสียง ร กําลังจะหายไปจากภาษาไทย อย่างไรก็ตามพนักงานชั้นสูงสุดก็ยังออกเสียง ร 
แบบมีศักดิ์ศรีมากกว่าชั้นอื่นๆ แสดงว่าชั้นอาชีพมีอิทธิพลต่อการออกเสียง ร อยู่บ้าง 
 
 5. ภาษาย่อยตามชาติพันธุ์ 
  ชาติพันธุ์ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการใช้ภาษา ชาติพันธ์หมายถึงลักษณะทาง
วัฒนธรรมของคนกลุ่มหนึ่ง สิ่งที่บ่งบอกชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหารการกิน 
และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ กลุ่มชาติพันธุ์ขาวจีน ชาวมุสลิม ในสังคมไทยพูดภาษาไทยซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะของตนเองภาษาที่เขาพูดเป็นภาษาย่อยของภาษาไทย เช่นภาษาไทยสําเนียงจีน 
ภาษาไทยแบบมุสลิม เป็นต้น 
 
  รสสุคนธ์ แข็งแรง (2540) ศึกษาเรื่อง “การแปรของ ร และ ล ในภาษาไทยตามกลุ่ม
ชาติพันธุ์และเพศ” โดยมุ่งไปที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทย จีน และมุสลิม ที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนมัธยมแห่ง
หนึ่ง เหตุที่ศึกษาเรื่องนี้เพราะคนในสังคมไทยทั่วไปมักมีทัศนคติว่า “พวกแขกพูด ร, ล ชัด แต่พวกคน
จีนพูดไม่ชัด” รสสุคนธ์จึงต้องการพิสูจน์ข้อสังเกตดังกล่าว ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชาติพันธุ์มี
อิทธิพลต่อการออกเสียง ร, ล กล่าวคือ กลุ่มมุสลิมออกเสียง ร แบบกระดกลิ้น (รูปมีศักดิ์ศรี) ถึง    
ร้อยละ 60 ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ไทย และจีน ออกเสียงแบบนั้นเพียงร้อยละ 5 และ 10 ตามลําดับ 
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเห็นได้ชัดมาก สําหรับเสียงควบกล้ํา ร (เช่นในคําว่า 
ปรับ) กลุ่มมุสลิม ออกเสียงชัดเจนร้อยละ 61  ในขณะที่คนไทยกับจีนออกชัดเจนเพียงร้อยละ 18 
และ 7 ตามลําดับ ส่วนเสียงควบกล้ํา ล นั้น แนวโน้มก็เป็นอย่างเดียวกัน คนมุสลิมออกเสียงชัดเจน
ร้อยละ 47 คนไทย 31 และคนจีน 12 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดแจ้งว่าไม่จะเป็นเสียงเดี่ยว หรือ
เสียงควบกล้ํา ร, ล คนมุสลิมจะออกเสียงชัดเจนกว่าคนไทยและคนจีน และคนไทยออกเสี ยงชัดเจน
มากกว่าคนจีนเล็กน้อยในควบกล้ํา 
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  รสสุคนธ์ได้ตั้งคําถามว่าทําไมคนมุสลิมจึงออกเสียง ร, ล ชัดเจน และคิดว่าเป็นเพราะ
อิทธิพลของภาษาอารบิค จึงพิจารณาดูการปรากฏของเสียง ร, ล ในคัมภีร์ภาษาอารบิค (สุ่มตัวอย่าง 
1 หน้า) พบว่าเสียง ร ปรากฏถึง 30 ครั้งในหนึ่งหน้า และเสียง ล 53 ครั้งในหน้าเดียวกัน จึงเป็นไปได้
ว่ากลุ่มมุสลิมได้รับอิทธิพลจากภาษาอารบิค ซึ่งเป็นภาษาศาสนาของพวกเขา 
 
 6. ภาษาย่อยตามตัวแปรอื่นๆ 
  นอกจากตัวแปรทางสังคมที่กล่าวมาแล้ว ตัวแปรอ่ืนๆ ก็อาจมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา 
เช่นการศึกษา ประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ (ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง 2537) และความใกล้ชิด
ชุมชน (ศิริกุล กิติธรากุล. 2539) 
 

ภาษาไทยถิ่นหรือภาษาถิ่นของไทย 
 
 ภาษาย่อยอีกประเภท ได้แก่ภาษาถิ่น ภาษาไทยสามารถแยกออกเป็นประเภทย่อยตามถิ่น
มากมาย ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งให้หยาบ หรือละเอียดเพียงใด การแปรอาจเป็นทางด้านเสียง คํา หรือ
ประโยค การแปรด้านเสียง เช่น ไทย กรุงเทพพูดว่า “ร้อน” ไทยอีสานพูดว่า “ฮ่อน” ไทยกรุงเทพว่า 
“ช้อน” ไทยอีสานว่า “ซ่อน” เป็นต้น การแปรด้านศัพท์ เช่น คําว่า “พูด” ใช้ต่างกันทั้ง 4 ภาค คือ
ไทยกรุงเทพและไทยกลางใช้คําว่า “พูด” ไทยอีสานใช้ “เว่า” ไทยเหนือใช้ “อู้” และไทยใต้ใช้ “แห
ลง” ทางด้านประโยคอาจพบข้อมูลน้อยกว่าอีกสองด้าน แต่ที่ชัดก็เช่นไทยเพชรบุรีวางคําปฏิเสธไว้
หลังกิริยา เช่นพูดว่า “ได้ไม”่ “ไปไม่” “ชอบไม่” ในขณะที่ไทยถิ่นอ่ืน ๆ รวมทั้งกรุงเทพวางคําปฏิเสธ
ไว้หน้ากริยา เช่น “ไม่ได้” “ไม่ไป” “ไม่ชอบ” เป็นต้น 
 เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยถิ่น ได้มีผู้ศึกษาวิจัยไว้เป็นจํานวนมากในหลายแง่หลายมุม ผู้อ่าน
สามารถค้นเอกสารด้านนี้ทั้งที่ตีพิมพ์และที่อยู่ในรูปวิทยานิพนธ์ได้ภายใต้หัวข้อ “ภาษาถิ่น” หรือ 
“ภาษาไทยถิ่น” หรือศึกษาได้ในบทความของ ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ (1985) ดังนี้  
 อนึ่ง คําว่า “ภาษาถิ่น” สําหรับคนบางคนอาจมีความหมายแฝงว่าหมายถึงภาษาที่ไม่
มาตรฐาน ภาษาของคนบ้านนอก ภาษาที่ฟังดูเหน่อ หรือมีสําเนียงแปลก แต่ในทางวิชาการแล้ว คํานี้
หมายถึงภาษาย่อยที่แตกต่างกันโดยถิ่นที่อยู่อาศัย ภาษาถิ่นทุกภาษามีความสมบูรณ์เท่าเทียมกันและ
มีความไพเราะเหมือนกันการที่จะระบุว่าภาษาถ่ินใดเหน่อหรือไม่เหน่อเป็นเพียงความเห็นหรือทัศนคติ 
มิใช่ข้อเท็จจริง คนที่พูดภาษาไทยกรุงเทพอาจบอกว่าภาษาถิ่นสุพรรณบุรีเหน่อ นั่นเป็นทัศนคติ 
ในทางกลับกันภาษาไทยกรุงเทพก็ฟังดูเหน่อสําหรับคนสุพรรณบุรีเช่นกัน ประเด็นสําคัญก็คือการที่จะ
ระบุว่าภาษาใดดีกว่า ไพเราะกว่า หรือมีมาตรฐานกว่าอีกภาษาหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของทัศนคติของสังคม 
ไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
 ภาษาถิ่นอาจแบ่งย่อยออกเป็นภาษาถิ่นย่อยได้อีก เพราะในภาษาถิ่นเดียวกันยังอาจมีการ
แปรอีก เช่นภาษาถ่ินสุพรรณบุรี ก็อาจแบ่งเป็นภาษาสุพรรณบุรีของคนอายุมาก ภาษาสุพรรณบุรีของ
คนอายุน้อย เป็นต้น 
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ภาษาถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 
 วิทยาภาษาถิ่น กําเนิดมาจากการศึกษาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ การแปรของภาษาตามถิ่น
จึงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของภาษา  นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเชื่อว่า ภาษาต่างๆที่
อยู่ในตระกูล (family) เดียวกัน เดิมเป็นวิธภาษาถ่ินของภาษาเดียวกัน เขาจึงเปรียบเทียบรูปภาษาใน
ภาษาตระกูลเดียวกัน  เพ่ือสืบสร้างรูปภาษาในภาษาแม้ในอดีตได้  ( อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2545: 
70-71 )   
 นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติอธิบายที่มาของภาษาต่างๆ ว่าเกิดจากการที่ภาษาแตกตัวกัน  
วิธภาษาถิ่นต่างๆ ซึ่งมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน และในที่สุดภาษาถิ่นเหล่านั้น ก็วิวัฒนาการแยกตัว
เป็นภาษา ซึ่งหมายความว่าไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกต่อไป เช่น ภาษาฝรั่งเศส  อิตาเลียน 
สเปน และโปรตุเกส  เดิมเป็นวิธภาษาถิ่นที่แตกตัวมาจากภาษาละติน  แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปเป็น
เวลานาน วิธภาษาเหล่านั้นก็กลายมาเป็นภาษาซึ่งไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วแม้จะมี         
ความคล้ายคลึงกันอยู่มากก็ตาม  อย่างไรก็ตาม  ในบางครั้งเราจะพบว่าบางแห่งจัดระบบภาษาที่ไม่มี
ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นภาษาเดียวกันก็มี  เช่น  ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีน
ฮกเกี้ยน มีความแตกต่างกันมากจนไม่เข้าใจกัน  จึงน่าจะถือเป็น 2 ภาษาแยกจากกันมากกว่าจะถือ
เป็น 2 วิธภาษาของภาษาเดียวกัน  แต่ประเทศจีนถือว่าภาษาจีนทุกภาษาเป็นวิธภาษาของภาษาจีน
ทั้งสิ้น   เพราะเหตุผลทางการเมือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ตามปกติเราจะใช้เกณฑ์ความเข้าใจซึ่งกันและ
กันตัดสินว่าอะไรคือภาษาและอะไรคือวิธภาษาของภาษาเดียวกันด้วย  เช่น  ภาษาลาวกับภาษาไทย 
มีความคล้ายคลึงกันมาก  โดยเฉพาะภาษาลาวกับภาษาถิ่นภาคอีสานของไทยแทบจะเรียกได้ว่าเป็น
ภาษาเดียวกัน  แต่คนทั่วไปถือว่าภาษาลาวเป็น  1  ภาษา  และภาษาไทยเป็นอีก  1  ภาษา  ไม่ใช่  
วิธภาษาของภาษาเดียวกันตามเกณฑ์ความเข้าใจซึ่งกันและกัน  ทั้งนี้เหตุผลทางการเมืองคือ  ลาวและ
ไทยเป็นประเทศแยกเป็นอิสระจากกัน  
 การมองภาษาถิ่นของภาษาใดทําให้ให้ภาพอดีตของภาษาได้  ทั้งนี้เพราะคําศัพท์บางคํา 
เสียงบางเสียงหรือรูปประโยคบางแบบ  ที่ไม่ใช้แล้วในวิธภาษาหนึ่ง อาจมีตกค้างใช้อยู่ในวิธภาษาถิ่น
อ่ืนๆ การเปรียบเทียบวิธภาษาถ่ินต่างๆ จึงช่วยนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติให้ท้าวกลับไปหาอดีต 
 หากมองในมุมกลับ  การพิจารณาวิธภาษาถ่ิน เราอาจจะเห็นอนาคตของภาษาได้ การแปร
ภาษในปัจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกี่ยวกับวิธภาษาถิ่นผูกพันอยู่กับเรื่อง 
เขต (area) ด้วย วิธภาษาถิ่นที่อยู่ในเขตใกล้กันมักมีความคล้ายคลึงกันมาก เพราะเนื้อที่ติดต่อกัน 
และผู้พูดมีการติดต่อกัน แนวต่อเนื่องของภาษาถิ่นหลายภาษาพันต่อๆมา ไปเป็นลูกโซ่ ภาษาที่ใกล้กัน
ก็จะเข้าใจซึ่งกันและกัน  และภาษาที่ไกลกันก็จะไม่เข้าใจกัน  แนวเช่นนี้เรียกว่า   แนวต่อเนื่องของ
ภาษาถ่ิน (dialect continuum) หรือ โซ่ภาษาถ่ิน (dialect chain) จากการดูแนวต่อเนื่องเช่นนี้  เรา
อาจสังเกตเห็นได้ว่า  ถ้าภาษาถิ่นใดหลุดออกจากนอกโซ่ หรือมีลักษณะแตกต่างจากวิธภาษาอ่ืนๆ 
อาจด้วยเหตุผลทางลักษณะภูมิศาสตร์ เช่น  มีภูเขา แม่น้ํากั้น หรือปัจจัยทางการเมืองก็ตามเราอาจ
ทํานายได้ว่า ต่อไปวิธภาษาถ่ินนั้นน่าจะพัฒนาเป็นภาษา 1 ภาษาท่ีต่างจากภาษาถ่ินอื่นๆ ก็เป็นได้ 
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 อย่างไรก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงย่อมขึ้นอยู่กับตัวแปรสําคัญอ่ืนๆ ด้วย เช่น  อายุ และชั้น
ทางสังคม  นอกจากนี้ปัจจัยภายนอกอ่ืนๆ เช่น ความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคมทําให้การไปมาหา
สู่และการทํามาค้าขายเป็นไปอย่างง่ายดาย ไม่มีอุปสรรคประกอบกับความก้าวหน้าทางการสื่อสาร
สมัยใหม่  เช่น วิทยุ  โทรทัศน์  ดาวเทียม คอมพิวเตอร์  จึงน่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาในปัจจุบันย่อมต่างจากรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดขึ้นในอดีต  
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ถิ่นที่อยู่อาศัยหรือแหล่งพ้ืนเพดั้งเดิมของผู้พูด เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
ภาษาของเขาแตกต่างจากภาษาของผู้พูดคนอ่ืนที่มาจากถิ่นอ่ืนต่างกัน ปัจจัยถิ่นที่อยู่อาศัยมีความ
ซับซ้อนมากกว่าตัวแปรบางอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  เช่น  อายุ และเพศ เพราะอายุ และเพศ
เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่าย และมีเกณฑ์ตายตัวแบ่งกลุ่มได้ชัดเจน  ส่วนขั้นสังคมนั้นถึงแม้จะแบ่งยากในสังคม 
ก็ยังอาจตั้งเกณฑ์โดยใช้อาชีพเป็นหลักและทําให้แบ่งชั้นได้  ส่วนชาติพันธุ์ก็มีลักษณะอ่ืนๆทาง
วัฒนธรรมและร่างกายบ่งบอกสําหรับถิ่นที่อยู่อาศัยนั้นมีปัญหาในการตั้งเกณฑ์และจํากัดขอบเขต
เพราะประการแรก การแบ่งถิ่นจะแบ่งอย่างไร เล็กหรือใหญ่  หยาบหรือละเอียดขึ้นอยู่กับผู้วิจัยเอง  
ไม่มีเกณฑ์ตายตัว แต่ก็อาจมีเกณฑ์ลักษณะพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นเกณฑ์ได้บ้าง 
ประการที่สอง  ในปัจจุบันมีการย้ายถิ่นกันมาก  คนที่ย้ายถิ่นอยู่บ่อยๆ โดยไม่ตั้งรกรากอยู่ที่หนึ่งที่ใด
เป็นเวลานานพอที่จะได้รับอิทธิพลจากถิ่น  ภาษาของเขาก็ยากที่จะบอกได้ว่ามาจากถิ่นใด อิทธิพล
ของถิ่นหนึ่งต่ออีกถิ่นหนึ่งมีมากในปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงของภาษาถิ่นเกิดขึ้นได้ง่ายมาก           
จะสังเกตได้ว่า  ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อภาษาทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็น เพศ อายุ  
ชาติพันธุ์  ชั้นสังคม  และถิ่นที่อยู่อาศัยนั้น ต่างมีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้ พูด  แต่ในขณะเดียวกันก็
สัมพันธ์กันเองด้วย เช่น เพศกับชั้นทางสังคม  ซึ่งจะเห็นได้ว่างานวิจัยต่างๆ ได้กล่าวว่าภาษาผู้หญิงมัก
เป็นภาษาของชนชั้นสูง  ซึ่งเป็นที่ยอมรับมากกว่าภาษาของผู้ชายซึ่งไปมีรูปแบบเหมือนภาษาของคน
ชั้นต่ํา 
 

สรุป 
 จากเนื้อหาในบทนี้ สรุปได้ว่า การแปรทางภาษาและการแพร่กระจายของภาษา ที่เกิด
ขึ้นกับปัจจัยด้านชนชั้นของสังคมนั้น เกิดขึ้นได้ทั้ ง ปัจจัยด้านบริบททางสังคม และปัจจัยด้าน
ระยะห่างทางสังคม โดยที่รูปแบบการใช้ภาษาจะแพร่จากสังคมชนชั้นสูงไปสู่ชนชั้นแรงงานได้ดีกว่า 
เนื่องจากทัศนคติของคนที่คิดว่า คนชั้นสูงได้รับการยอมรับมากกว่า    ในกระบวนการพัฒนาของ
ภาษานั้นมีท้ังตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ และสังคม โดยที่ด้านภูมิศาสตร์ นั้นขอบเขตของภาษาถูกแบ่งโดย
กําแพงทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา แม่น้ํา และระยะทาง ระยะทางยิ่งห่างกันมาก ก็จะส่งผลให้รูปแบบ
การใช้ภาษาแตกต่างตามไปด้วย ส่วนตัวแปรทางสังคมแบ่งออกได้เป็นสองประเด็นคือ อุปสรรคทาง
สังคม และระยะห่างทางสังคม โดยที่ปัจจัยที่เรียกว่าอุปสรรคทางสังคมนั้นได้แก่ระดับชนชั้นในสังคม 
อายุ เชื้อชาติ ศาสนา เป็นต้น ส่วนปัจจัยด้านระยะห่างทางสังคม ก็จะส่งผลกระทบที่คล้ายคลึงกับ 
ระยะห่างทางภูมิศาสตร์ โดยทั้งปัจจัยด้านอุปสรรคทางสังคมและระยะห่างทางสังคมนี้เป็นสาเหตุ
สําคัญของการยับยั้งหรือส่งเสริมการแพร่กระจายของรูปแบบการใช้ภาษา เช่น รูปแบบของภาษาที่
กําเนิด จากบุคคลชั้นสูงจะแพร่กระจายได้เร็วกว่า เพราะชนชั้นสูงมีอํานาจมากกว่าและเป็นที่ยอมรับ
กว้างขวางกว่า บุคคลทั่วไปจะนิยมนําไปใช้เป็นแบบอย่าง  
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บทท่ี  3 

การแปรของภาษา 
 
 
 ในบทที่ 2 ได้กล่าวถึงภาวะหลากหลายของภาษาในสังคมไทย เรามองภาษาพูดของมนุษย์
ในฐานะระบบสื่อสารระบบหนึ่งในระบบสื่อสารที่มีอยู่ในโลก เราได้เห็นว่าภาษาพูดของมนุษย์มี
ลักษณะต่างไปจากระบบสื่อสารของสัตว์ และต่างไปจากระบบสื่อสารแบบอ่ืนของมนุษย์เอง ตั้งแต่นี้
เป็นต้นไปเราจะศึกษาระบบภาษาพูดดังกล่าวนี้ และจะใช้คําว่า “ภาษา” เพ่ือหมายถึงระบบดังกล่าว
เท่านั้น  
 จากที่กล่าวว่ามนุษย์คือสัตว์สังคม สังคมมนุษย์คือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันโดยยึดถือระเบียบ
แบบแผน ศาสนา ความเชื่อ และขนบธรรมเนียมประเพณีในการดํารงชีวิตร่วมกัน ในสังคมหนึ่งๆ จะมี
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา เช่นในประเทศไทยถึงแม้ภาษาไทยกรุงเทพฯ จะเป็นภาษา
ประจําชาติและใช้กันแพร่หลาย แต่ยังมีภาษาถิ่นอ่ืนๆ เช่น ภาษาเหนือ ภาษาอีสาน ภาษาปักษ์ใต้ 
และภาษาชนกลุ่มน้อยอีกมากมาย เช่น ภาษาเขมร ภาษาส่วย และภาษาชาวเขาเผ่าต่างๆ 
 นอกจากจะเห็นความหลากหลายของภาษาจากการที่มีชนหลายเผ่าอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่ง
แล้ว ผู้พูดภาษาในแต่ละสังคมอย่างอาจแสดงให้เห็นความหลากหลายของภาษาได้กล่าวคือ ผู้พูด 1 
คน อาจพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา เช่นคนภาคเหนือของประเทศไทยพูดได้ทั้งภาษาเหนือหรือภาษาคํา
เมือง และภาษากรุงเทพฯ ชาวเขาเผ่าแม้ว อาจพูดได้ทั้งภาษาแม้ว ภาษาคําเมือง ภาษากรุงเทพฯ 
และบางคนอาจพูดภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสได้อีกเพราะศึกษาจากหมอสอนศาสนา คนกรุงเทพฯที่มี
การศึกษามักพูดภาษาอังกฤษได้อีก 1 ภาษา นอกจากภาษากรุงเทพฯ ความหลากหลายของภาษาใน
สังคมหนึ่งหนึ่งจึงเป็นสิ่งธรรมดาและเห็นได้ทั่วไป 
 ความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในแต่ละสังคมแล้ว ยังมีความหลากหลายในอีกแง่มุมหนึ่ง
กล่าวคือ ความหลากหลายที่มีอยู่ในภาษาภาษาเดียว เช่น ในภาษาไทยกรุงเทพฯ มีความหลากหลาย
ที่ทําให้สามารถแบ่งภาษาไทยกรุงเทพฯออกไปเป็นภาษาไทยกรุงเทพฯของคนที่มีการศึกษา และ
ภาษาไทยกรุงเทพฯของคนที่ไม่มีการศึกษา หรือภาษาไทยกรุงเทพของคุณรุ่นเก่า และภาษาไทย
กรุงเทพฯของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น ความหลากหลายของภาษาในภาษาๆ เดียวเช่นนี้เรามีคําเรียกเฉพาะ
ว่า “การแปรของภาษา” 
 อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (  2545: 80 )  ได้กล่าวถึงการแปรของภาษาไว้ว่า   “การแปร” หรือ
ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “variation” หมายถึง การที่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งมี
ความแตกต่างเกิดขึ้น หรือเปลี่ยนไปตามปัจจัยต่างๆ คําว่าการแปรมาจากคํากริยาว่า “แปร” ซึ่งตรง
กับภาษาอังกฤษว่า “vary” นั่นบางคนอาจใช้คําว่า “เปลี่ยน” หรือ “ต่างกัน” แทน เช่นจะพูดว่า 
“ราคาของผักแปรไปตามฤดูกาล” หรือ “ราคาของผักเปลี่ยนไปตามฤดูกาล” หรือ “ราคาของผัก
ต่างกันไปตามฤดูกาล” ก็ได้ ล้วนมีความหมายอย่างเดียวกัน อีกตัวอย่างหนึ่ง “อุณหภูมิ ตอนนี้จะอยู่
ระหว่าง 30 - 35 องศาเซลเซียส” ซึ่งหมายความว่าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในพิสัยดังกล่าวนี้ เป็นต้น 
บางคนอาจใช้คําว่า “การแปร” โดยหมายถึง การเปลี่ยน ต่าง หรือเบี่ยงเบนไปจากความหมายปรกติ
หรือมาตรฐาน เช่น นักศึกษา คนหนึ่งจ่ายค่าอาหารกลางวันโดยปรกติประมาณวันละ15บาท แต่มี
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บางวันที่เขาจ่ายมากหรือน้อยกว่าปรกติ เช่นบางวัน 20 บาทบ้าง 25 บาทบ้าง 10 บาทบ้าง 5 บาท
บ้าง จํานวนเงินทั้งหมดที่เขาจ่ายคือ 20, 25, 10, 5 แสดงการแปรของค่าอาหารกลางวันของนักศึกษา
คนนี้ และอาจกล่าวได้ว่าค่าอาหารกลางวันของเขาอาจแปรไปจากปรกติ คือ 15 บาท โดยอาจมากขึ้น
หรือน้อยลงก็ได้ตั้งแต่ 5 ถึง 10 บาท ดังนี้เป็นต้น อาจสรุปสั้นๆได้ว่าเมื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
แตกต่างหรือเปลี่ยนไปจากเดิม จะด้วยเหตุผลหรือปัจจัยใดก็ตาม เรียกว่าของสิ่งนั้นหรือชนิดนั้นเกิด
การแปรขึ้น 
 ภาษาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีการแปร ภาษาอาจแปรหรือต่างกันตามกาลเวลา การแปรของภาษา
ตามการเวลานี้เราเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงของภาษา เมื่อกล่าวถึงการแปรของภาษา เราไม่ได้
พิจารณาดูภาษาทั้งภาษาแบบภาพรวม หากแต่พิจารณาลักษณะหรือรูปสําคัญในภาษานั้นๆอย่าง
เฉพาะเจาะจง ลักษณะหรือรูปสําคัญในภาษาอาจอยู่ในองค์ประกอบใดของภาษาก็ได้กล่าวอีกนัยหนึ่ง 
การแปรนั้นอาจเกิดกับรูปหรือลักษณะในภาษาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ สิ่งสําคัญสําหรับการแปรของรูปก็
คือจะต้องไม่ทําให้ความหมายหรือความสําคัญของรูปนั้นเปลี่ยนไป ถ้าทําให้เปลี่ยนเราก็จะไม่นับเป็น
การแปรแต่จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปหนึ่ง หรืออีกชนิดหนึ่ง เช่นถ้าเราเขียนอักษร ส เป็น ล 
อักษรตัวหลังนี้ก็จะไม่เป็นการแปรของ ส แต่กลายเป็นอักษรอีกตัวหนึ่งเพราะคําว่า สาม กลับ ลาม มี
ความหมายต่างกัน เมื่อได้เข้าใจว่าการแปรในภาษาหมายถึงอะไรแล้วในหัวข้อต่อไปจะได้กล่าวถึงการ
แปรชนิดต่างๆ ในภาษา 
 กล่าวโดยสรุป การแปรทําให้เกิดรูปแปร (variant) ซึ่งในที่นี้หมายถึงรูปภาษาที่ต่างกัน แต่
ยังคงเป็นสมาชิกของสิ่งเดียวกัน เช่นสระ อา หรือ แอ ในคําว่า Class ในภาษาอังกฤษต่างก็เป็นรูปแบ
ของสระในคํานี้ รูปภาษาที่มีการแปรเราเรียกว่า ตัวแปรภาษา (linguistic variable) สระในคําว่า 
Class ก็เป็นตัวแปรภาษา ตัวแปลภาษามักแปรไปตามปัจจัยต่างๆได้โดยเฉพาะปัจจัยทางสังคม 
 
 

การแปรในการออกเสียง 
 

 เสียงแต่ละเสียงในภาษาใดก็ตามอาจมีการแปร ผู้พูดภาษาอาจสังเกตหรือไม่สังเกตก็ได้ เช่น
ถ้าถามคําถามกว้างๆ ว่า เสียงตัวอักษร ส ในภาษาไทยนั้นคนไทยทั้งหลายออกเสียงต่างกันได้ก่ีแบบ
อะไรบ้าง เราอาจได้คําตอบว่ามีบางคนพูด ชัดมากออกเป็นเสียงคล้ายคล้ายเสียงตัว s ใน
ภาษาอังกฤษ เช่นในคําว่า “sin” แต่บางคนก็ออกเสียงคล้ายๆกับตัว th ในภาษาอังกฤษ ในคําว่า 
“thin” ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นการแปรของเสียงตัว ส ในภาษาไทยทั้งสิ้น  
 เสียงในภาษาไทยที่เป็นที่กล่าวขวัญถึงเกี่ยวกับการแปรมากที่สุดได้แก่เสียงตัว ร ดังที่หลาย
คนได้ตัง้ข้อสังเกตไว้ว่าคนไทยออกเสียงนี้ต่างกันไป แสงจันทร์ ตรียกุล ( 2529) ได้ศึกษาการออกเสียง
ตัว ร ล ของผู้ประกาศข่าววิทยุ พบว่า ออกเสียงได้ถึง 4 แบบ คือ ร เสียงรัวมากๆ ร เสียงรัวกระดก
ลิ้นทางเดียว ร เสียงลิ้นม้วนเหมือนภาษาอังกฤษ และ ร ที่ออกเสียงเป็นเสียงตัว ล เสียงตัว ร แบบ
ต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ถือได้ว่าเป็นรูปแปรต่างๆ ของเสียงตัว ร ในภาษาไทย  
 ถ้าพิจารณาภาษาไทยในวงกว้าง กล่าวคือทั้งประเทศไทยเราจะสังเกตเห็นว่าเสียงบางเสียง
ที่ภาษากรุงเทพฯ ออกเป็นเสียงหนึ่งนั้น คนไทยบางกลุ่มหรือบางถิ่นจะออกเป็นเสียงอ่ืน เช่นเสียงตัว 
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ร มีคนบางกลุ่มในแถบตะวันออกเฉียงเหนือของไทยออกเป็นเสียง ฮ เช่น ร้ อน เขาจะออกเสียงว่า 
ฮ่อน (วรรณยุกต์ก็แปรไปด้วย) เสียง ช ก็ออกด้วยเสียง ซ เช่นคําว่า ช้าง ก็จะออกเสียงแปรไปเป็น 
ซ่าง ดังนี้เป็นต้น  
 ถ้าเราลองพิจารณาภาษาอังกฤษ เราก็จะเห็นว่ามีการแปรทางภาษาเช่นกัน เสียงสระ a 
เช่นในคํา Class, fast, chance ออกเสียงเป็น อา ก็ได้ แอ ก็ได้ ส่วนเสียงสระ เ-า ในคําว่า house, 
mouse นั้นบางแห่งในอเมริกาออกเสียงเป็น แอว บางแห่งเป็น เออว และบางแห่งเป็น เอ็ว ก็มี 
 ตัวอย่างการแปรทางเสียงที่ยกมานี้จะเกิดกับคําจํานวนมาก และทําให้มีผู้พูดแยกเป็นกลุ่ม
ได้ตามลักษณะของเสียงแปร ยังมีการแปรทางเสียงอ่ืนอย่างหนึ่งซึ่งเกิดในคําเฉพาะเพียงคําเดียว ใน
ภาษาไทยมีตัวอย่างเช่นนี้มากมาย เช่นคําว่า และ ในภาษาไทยบางคนออกเสียงเป็นเสียงตรีว่า และ 
บางคนออกเสียงคําว่า แหละ ก็มี คําว่า มหาวิทยาลัย มีคนออกเสียงต่างๆกันไปหลายแบบ เช่น มะ-

หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย มหา-วิด-ทยา-ลัย มหา-วิด-ยา-ลัย และ มหา-ลัย คําว่า คมนาคม มีการออกเสียง
เป็น คะ-มะ-นา-คม ก็มีและ คม-มะ-นา-คม ก็มี คําว่า โรงพยาบาล บางคนออกเสียงว่า โรง-พยา-บาน 
และบางคนก็ออกเสียงว่า โรง-บาน ดังนี้เป็นต้น 
 ในภาษาอังกฤษ คําที่ออกเสียงได้หลายแบบก็มีมากมาย ยกตัวอย่าง เช่น คําว่า economic 
สระตัวแรกจะออกเสียง อี หรือ เอ ก็ได้ คําว่า preliminary สระในพยางค์ที่ 3 บางคนก็ออกเสียงเป็น 
อิ บางคนก็ออกเสียงเป็น เออะ บางคนก็ไม่ออกเสียงสระนี้ คําว่า physically เสียงสระในพยางค์ที่ 3 
บางคนก็ออกเสียงเป็น เออะ บางคนก็ไม่ออกเสียงไปเลยก็มี ดังนี้เป็นต้น (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ 
.2545:)   
 
 

การแปรของค าศัพท์ 
 
 การแปรของคําศัพท์หมายถึงการพูดถึงสิ่งสิ่งเดียวกัน แต่ใช้คําศัพท์ได้มากกว่า 1 คํา 
ตัวอย่างเช่นในภาษาไทย พระจันทร์ – เดือน  บิดา – พ่อ  โทรทัศน์ – ทีวี  เนตร – ตา  เกศา – ผม 
งาม – สวย  ขี้เกียจ – เกียจคร้าน  รถเมล์ – รถประจําทาง  เธอ – มึง  เป็นต้น 
 ในภาษาอังกฤษการแปรของคําศัพท์ก็หาตัวอย่างได้ไม่ยาก เช่น  

 
life  - elevator  lorry  - truck 
flat  - apartment  underground - Subway 
petrol  - gasoline  dust bin - trash can 
postman  - mailman  biscuit  - cookie 
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การแปรในภาษาพูด 

 
 การแปรในภาษาพูดนั้นจะเป็นการแปรตามปริบทหรือสถานการณ์ท่ีใช้ถ้อยคํานั้นๆ โดยจะ
เห็นได้จากการใช้วลีหรือประโยคในภาษาพูดที่มีลักษณะแตกต่างจากภาษาเขียน  ซึ่งวลีชนิดต่างๆ 
หรือประโยครูปต่างๆ ก็มีการแปรเช่นเดียวกับเสียงและคําศัพท์ ในภาษาอังกฤษ ได้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ
การแปรในด้านดังกล่าวนี้ไว้มากพอสมควร ดังตัวอย่างต่อไปนี้  (จาก Trudgill 1974:18, 41, 110  
อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์.2545)   
 
 1. I have got. 
  I have gotten. 
 
 2. You need your  hair cut. 
  You need your  hair cutting. 
 
 3. It needs washing. 
  It needs washed. 
 
 4. I require your attendance to be punctual. 
  I want you to come on time. 
 
 ดังจะสังเกตได้จากตัวอย่างที่ยกมา รูปโครงสร้างที่ต่างกันไปในแต่ละข้อสามารถสื่อ
ความหมายแก่นของประโยคได้เหมือนกัน จึงถือได้ว่าเป็นรูปแปร ในภาษาไทย สาว 3 คน กับ 3 สาว 
มีการแปรกันเพราะมีความหมายเหมือนกัน ประโยครูปต่างกัน เช่น แม่ดุน้อง และ น้องถูกแม่ดุ ถือว่า
เป็นรูปแบบของประโยคที่มีความหมายอย่างเดียวกัน ได้ 
 

การแปรในภาษาเขียน 

 

 ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการแปรในภาษาพูด ในระบบตัวเขียนซึ่งเป็นระบบที่มนุษย์
ประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือถ่ายทอดภาษาพูดออกเป็นตัวอักษรนั้น ก็มีการแปรรูปตัวอักษรและการแปรในการ
สะกดคํา ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้  (ชนกพร อังศึวิริยะ.2559: 24-25) 
 
 1. การแปรของตัวอักษรในภาษา 

  ในภาษาที่มีภาษาเขียน และตัวอักษรที่ใช้เขียนแทนเสียงพูดเพ่ือถ่ายทอดลงใน
หน้ากระดาษหรือวัสดุอ่ืนนั้น ตัวอักษรทุกตัวจะมีลักษณะเด่น ซึ่งทําให้เจ้าของภาษาสามารถบ่งบอกได้
ว่าคือตัวอักษรตัวนั้นตัวนี้ และไม่ใช่ตัวนั้นตัวนี้ เช่น ทําให้เราทราบว่า ตัว ก ไก่ ต่างกับ  ถ ถุง อย่างไร 
หรือ ค ควาย ต่างกับ  ด เด็กอย่างไร ถึงกระนั้นก็ตาม เวลาใช้ตัวอักษรแต่ละตัวจริงๆ คือเวลาเขียนจะ
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สังเกตได้ว่า ตัวอักษรแต่ละตัวสามารถเขียนออกไปได้หลายๆ แบบต่างๆ กัน การที่ตัวอักษรแต่ละตัว
สามารถเขียนออกไปได้หลายแบบหมายความว่าตัวอักษรแต่ละตัวมีการแปรนั่นเอง เช่น ก ไก่ อ่าน
เขียนได้เป็น ตัว ย ยักษ์ ก็อาจเขียนเป็นดังนี้เป็นต้น ในบางครั้งการแปรอาจมีมากจนทําให้ตัวอักษรตัว
นั้นนั้นไม่ชัดเจนเพราะไปมีลักษณะของตัวอักษรอีกตัวหนึ่งเข้าก็ได้ แต่คนใช้ภาษาอย่างเข้าใจข้อความ
อยู่เพราะใช้ปริบท (คือคําหรือประโยค) เป็นเครื่องช่วย เช่น ตัว ต เต่า อาจแปรไปจนเหมือน ด เด็ก 
ตัว ค ควาย และ ด เด็ก อาจแปรไปจนทั้งคู่เหมือนกัน   
  แม้แต่ตัวอักษรที่ใช้ในการพิมพ์ก็มีหลายแบบสําหรับแต่ละตัว แต่ละแบบก็คือรูปแบบ
ของตัวอักษรเดียวกัน 
  ในภาษาอังกฤษตัวเขียนก็มีการแปรเช่นเดียวกัน ที่เห็นตัวอย่างชัดเจน คือการแปร
ระหว่างตัวใหญ่กับตัวเล็ก เช่น D กับ d หรือ J กับ j เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแปรระหว่างตัวพิมพ์
กับตัวเขียนลายมืออีก เช่น  D  กลับ  F  กับ  H  กับ  S  กับ  K  กับ  เป็นต้น  รูปต่างๆ  เช่น  S, S,  
ต่างก็เป็นรูปแปรของตัวอักษร S ในภาษาอังกฤษ 
 
 2. การแปรในการสะกดค า 

  ในบางภาษาตัวสะกดของคําอาจมีการแปรได้ เช่น ในกรณีเขียนคนละอย่างแต่อ่าน
ออกเสียงอย่างเดียวกันและถือว่าเป็นคําเดียวกัน เพราะองค์ประกอบของตัวสะกดที่แปรไปไม่ทําให้
ความหมายของคําเปลี่ยน  ดังตัวอย่างเช่น  อัชฌาศัย/อัชฌาสัย  ยนต์/ยนตร์  ออกซิเจน/อ๊อกซิเจน  
สุริยะ/สุริย  (เช่นในคําว่าสุริยเทพ)  เหล่านี้เป็นต้น 
  ในภาษาอังกฤษมีตัวอย่างคําที่สะกดได้  2  อย่างมากมาย  เช่น  Colour/Color, 
behaviour/behavior,  night/nite,  practise/practice,  metre/meter, socks/sox 
  ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทนี้พอสรุปได้ว่าภาษาเป็นสิ่งที่มีการแปร ภาษาที่ใช้เพ่ือสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันนั้นมิได้มีเพียงรูปเดียวที่ทุกคนใช้เหมือนกันหมด การแปรของภาษาหมายถึงการที่รูปใด
รูปหนึ่ง หรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งในภาษามีความแตกต่างหรือเปลี่ยนไป โดยไม่ทําให้ความหมาย
เปลี่ยน หรืออีกนัยหนึ่ง การที่รูปใดรูปหนึ่งในภาษามีลักษณะเบี่ยงเบนไปจากเดิม โดยไม่ถึงขั้นที่จะถือ
ว่าเป็นอีกรูปหนึ่งนั้น ถือเป็นการแปรของภาษา  
 
 3. การแปรของภาษากับความแตกต่างของผู้พูดในสังคม 

  ในหัวข้อที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องการแปรประเภทต่างๆในภาษา เราได้เห็นแล้วว่า การแปร
เกิดได้ในทุกด้านของภาษา ได้แก่ ในด้านเสียง คําศัพท์ วลี ประโยค ตัวอักษร และการสะกดคํา 
ปัญหาที่เราต้องถามต่อไปก็คือ การแปรเหล่านี้เกิดจากอะไร กล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีผลทําให้เกิดการแปร
มีอยู่หลายประการ เราจะเริ่มกล่าวถึงปัจจัยหนึ่งในบทนี้ก่อนคือ ปัจจัยความแตกต่างของผู้พูดในสังคม 
  ผู้พูดภาษาแต่ละคนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคม แต่ละคนจะมีสถานภาพแตกต่างจาก
สมาชิกคนอ่ืนของสังคมด้วยด้วยปัจจัยต่างๆทางสังคมวิทยา เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น 
การที่ผู้พูดภาษาคนหนึ่งๆ มีสถานภาพหรือ ลักษณะทางสังคมแตกต่างจากผู้พูดคนอ่ืนๆนี่เอง เป็นสิ่ง
สําคัญที่ทําให้เกิดการแปรของภาษา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือด้วยเหตุที่คนในสังคมมีความแตกต่างกัน 
ภาษาท่ีเขาพูดจึงแตกต่างกันไปอีกด้วย 
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 ปัจจัยสําคัญซึ่งเป็นตัวกําหนดให้ผู้พูดภาษามีความแตกต่างกันทางสังคมหรือสถานภาพทาง
สังคมต่างกัน และอาจทําให้เกิดการแปรของภาษา ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชาติพันธ์ ชั้น
ทางสังคมและถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งจะได้อธิบาย ทีละอย่างตามลําดับในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ 
 
 4. เพศ 

  เพศเป็นสิ่งที่ทําให้คนมีสถานภาพทางสังคมต่างกัน และการใช้ภาษาอาจแปรไปตาม
เพศของ หมายความว่าหมายความว่าในการสื่อสารความหมายอย่างเดียวกัน ผู้ชายอาจใช้ภาษาแบบ 
หนึ่ง  แต่ผู้หญิงอีกแบบหนึ่ง ความแตกต่างระหว่างภาษาของผู้หญิงกับภาษาของผู้ชายนั้ นจะมีน้อย
หรือมาก เบาบางหรสลับซับซ้อนเพียงใดขึ้นอยู่กับแต่ละภาษา ซึ่งสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนที่พูด
ภาษานั้นด้วย 
  ในบางภาษาเช่นภาษาญี่ปุุนแบบแผนของภาษาผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันอย่างเห็นได้
ชัด นับตั้งแต่การใช้ทํานองเสียง การใช้คํา ตลอดจนรูปประโยค คนญี่ปุุนแทบจะยอมรับไม่ได้เลยถ้าได้
ยินเสียงสตรีผู้ใดใช้ภาษาผู้ชาย บรรทัดฐานที่ถือกันทั่วไปในสังคมญี่ปุุนก็คือ ผู้หญิงจะใช้ภาษาสุภาพ
เสมอ โดยเฉพาะเวลาพูดกับเพศตรงข้าม ส่วนผู้ชายสามารถใช้ภาษาไม่สุภาพได้และถือว่าปรกติ 
  Goldstein and Tamura (1975 : 113 อ้างถึงใน ชนกพร อังศึวิริยะ.2559: 24-25) 
ให้คําอธิบายว่าความแตกต่างระหว่างภาษาผู้หญิงกับภาษาผู้ชายในญี่ปุุนนั้น ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากใน
ภาษาญี่ปุุนมีรูปแบบที่ผู้หญิงและผู้ชายใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่เท่ากัน ตารางข้างล่างนี้จะแสดงให้
เห็นว่านอกจากผู้ชายและผู้หญิงจะใช้รูปแบบที่ไม่อยู่ในระดับเดียวกัน กล่าวคือผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะ
ใช้ภาษาเป็นทางการมากกว่าแล้ว ผู้ชายยังมีรูปแบบที่ไม่สุภาพหรือไม่เป็นทางการใช้ซึ่งไม่มีในภาษา
ผู้หญิงอีกด้วย (บริเวณท่ีเป็นสีดํา แสดงภาษาท่ีไม่มีในภาษาผู้หญิง) 
 

หญิง ชาย 

เป็นทางการ (สุภาพ) เป็นทางการ (สุภาพ ) 

กึ่งทางการ 
กึ่งทางการ 

ไม่เป็นทางการ 
ไม่เป็นทางการ 

ไม่เป็นทางการอย่างมาก 
ไม่เป็นทางการอย่างมาก  
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  Goldstein and Tamura ได้ให้ตัวอย่างประโยคที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “I will 
cut it for you” ในภาษาญี่ปุุนซึ่งผู้หญิงและผู้ชายใช้ต่างกันดังนี้ (เรียงลําดับจากเป็นทางการมาก
ที่สุดถึงไม่เป็นทางการมากที่สุด) 
 
   หญิง     ชาย 
Watakushi ga okiri shite sashiagemasho (เหมือนกัน) 
Watakushi ga okiri shimasho   (เหมือนกัน) 
Watashi ga okiri shimasho   (เหมือนกัน) 
Watashi ga kitte agemasho   (เหมือนกัน) 
Watakushi ga kitte ageru wa (yo)  Boku ga kitte ageru yo. 
Watakushi ga kitte yaru wa (yo)  Boku ga kitte yaroOre ga kitte yaru yo. 
Watakushi ga kitte yaru sa    Ore ga kitte yaru sa(zo) 
 
  ตัวอย่างข้างบนนี้แสดงให้เห็นว่าภาษาผู้หญิงของญี่ปุุนมีความเป็นทางการหรือสุภาพ
กว่าภาษาผู้ชาย คําสรรพนามจะไม่เปลี่ยนแม้จะใช้ในระดับกึ่งทางการน้อยลงมาตรงกันข้ามผู้ชายจะมี
รูปแบบใช้มากกว่าในระดับที่ไม่เป็นทางการ ความจริงแล้วรูปแบบที่ไม่เป็นทางการในภาษาผู้หญิง
ผู้ชายก็ใช้ได้ แต่ใช้เพ่ือแสดงความสุภาพในระดับที่ไม่เป็นทางการเล็กน้อย แต่ถ้าเป็นกันเองจริงๆ 
ผู้ชายจะใช้รูปแบบเฉพาะของตน  
  อีกตัวอย่างที่แสดงความแตกต่างทางสังคมระหว่างหญิงและชายในสังคมญี่ปุุน คือ 
การใช้คําเรียกขานระหว่างสามีภรรยาซึ่งใช้ต่างกันดังนี้  
 
  สามีเรียกภรรยา    ภรรยาเรียกสามี 
  เรียก (ไม่ใช้ san)    เรียกชื่อโดยใช้ san 
  Oi (แปลว่า “Hey you”)   anata (แปลว่า “ท่าน”) 
  Omae (“you”)    Omaesan  (สุภาพ) 
  Okasan (เมื่อลูกอยู่ด้วย)   Otosan (เมื่อลูกอยู่ด้วย) 
 
  จะเห็นได้ว่าคําเรียกขานที่ภรรยาใช้เรียกสามีมีความสุภาพและแสดงความเคารพ
มากกว่าที่สามีใช้เรียกภรรยา คําว่า san เป็นคําที่แสดงการยกย่องซึ่งสามีจะใช้เมื่อลูกอยู่ด้วยเท่านั้น 
  ภาษาไทยก็เป็นอีกภาษาที่มีตัวอย่างการใช้ภาษาที่แตกต่างกันระหว่างผู้พูดเพศหญิง
กับผู้พูดเพศชาย ดังจะเห็นได้จากการใช้คําสรรพนามเรียกตนเอง  เมื่อเปรียบเทียบกับภาษายุโรป 
เช่น ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ในภาษาเหล่านั้น ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายจะเรียกตนเองด้วยคํา
เหมือนกัน คือ I (อังกฤษ) และ Je (ฝรั่งเศส) แต่ในภาษาไทยผู้พูดชายกับหญิงใช้คําเรียกตัวเองต่างกัน 
กล่าวคือ นอกจากผู้หญิงจะมีคําเรียกตัวเองจํานวนมากมายและหลากหลายกว่าใช้แล้ว คําที่ใช้โดย     
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ผู้พูดทั้งสองเพศยังต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย ตัวอย่างคําที่ผู้ชายมักใช้เรียก ตัวเอง ได้แก่ กระผม 
ผม อั๊ว กู ส่วนคําที่ผู้หญิงมักใช้คือ ดิฉัน เดี๊ยน ฉัน หนู ชื่อเล่น (เช่น ติ๋ม) และ เขาเป็นต้น 
  นอกจากสรรพนามเรียกตนเองแล้ว การใช้คําลงท้ายก็แปรไปตามเพศ ของผู้พูด เช่น 
ครับ เป็นคําพูดเพศชายใช้ และ คะ/ค่ะ เป็นของผู้พูดเพศหญิง อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการใช้
คําซ้ําแสดงอารมณ์ เช่น ช้อบชอบ ดี๊ดี เกลี๊ยดเกลียด ซึ่งถือว่าเป็น “ภาษาผู้หญิง” ในภาษาไทย 
  ในภาษาอังกฤษ ได้มีผู้ศึกษาและพบว่า คําคุณศัพท์บางคํา เช่น cute, adorable, 
charming, lovely, sweet, divine นั้นผู้หญิงใช้มากกว่าผู้ชาย นอกจากนั้นในเรื่องของการออกเสียง 
ยังมีผู้พบว่าในภาษาอังกฤษจํานวนผู้ชายและผู้หญิงออกเสียงบางเบาไม่เท่ากัน เช่น ในการออกเสียง r 
ของผู้ชายและผู้หญิงผิวดําในเมืองดีทรอยด์ ในอเมริกาจํานวนผู้หญิงที่ออกเสียง r หลังสระอย่างในคํา
ว่า car มีมากกว่าผู้ชายที่ออกเสียงนี้ในคําเดียวกัน ผลการศึกษาออกมาในทํานองเดียวกันกับเสียง
อ่ืนๆด้วย เช่นเสียง ng ในคําว่า walking ผู้หญิงจะออกเสียง -ing มากกว่า ผู้ชายมักจะออกเสียงเป็น 
-in คือใน walking จะออกเสียงเป็น walkin 
  มีข้อสังเกตบางประการที่เกี่ยวกับการแปรของภาษาตามเพศของผู้พูด กล่าวคือเท่าที่
ได้มีผู้ศึกษามาพบว่า ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะใช้รูปแบบของภาษาที่ “ถูกต้อง” หรือ มาตรฐาน หรือเป็น
ที่ยอมรับมากกว่าผู้ชาย เช่นการออกเสียงตัว r และการออกเสียง ng หลังสระ เช่นใน -ing ซึ่งเป็นการ
ออกเสียงที่ยอมรับมากกว่าการไม่ออกเสียง r และออกเสียงเป็น -in ดังได้กล่าวไปแล้ว ข้อสังเกตอีก
ประการก็คือ การแปรของภาษาตามเพศนั้นมีลักษณะแตกต่างกันในสังคมต่างๆ กล่าวคือในบางสังคม
ความแตกต่างของการใช้ภาษาของเพศชายหรือหญิงเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนและมีกฎที่ เคร่งครัดที่ทุก
คนถือปฏิบัติ เช่น ภาษาญี่ปุุน แต่ในบางสังคม ความแตกต่าง อาจหลบแฝงอยู่ ไม่มีกฎเคร่งครัด ต้อง
ศึกษาอย่างละเอียดจึงจะค้นพบความแตกต่าง เช่น ภาษาอังกฤษ และผลสรุปที่ได้จากการศึกษาก็
เพียงแสดงว่าผู้พูด ผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้มที่จะพูดอย่างไร ไม่มีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดแตกต่างอย่าง
ขาวกับดําในภาษาพูดระหว่างผู้หญิงและผู้ชาย 
  การศึกษาเรื่องภาษากับเพศนั้นนับเป็นหัวข้อการศึกษาซึ่งเป็นที่นิยม มากใน 2 
ทศวรรษที่ผ่านมา หลักฐานแสดงความแตกต่างของการใช้ภาษาระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในภาษา
ต่างๆ ไม่เพียงแต่จะทําให้เราเข้าใจการใช้ภาษาเหล่านั้นดีขึ้น และลึกซึ้งขึ้นเท่านั้นแต่ยังนําเราไปสู่
ความเข้าใจถึงลักษณะสังคมของผู้พูดภาษาเหล่านั้นอีกด้วย 
 
 5. อายุ 
  นอกจากเพศของผู้พูดแล้ว การใช้ภาษาแปรตามอายุของผู้พูด อีกด้วยบางครั้งคนรุ่น
ปูุย่าตายายของเราพูดต่างกับเรา แม้แต่รุ่นพ่อแม่ของเราในบางครั้งก็ดูเหมือนจะใช้คําบางคํา หรือ
สํานวนบางสํานวนต่างกับเรา ถึงแม้อาจไม่แตกต่างมากเท่ากับที่ภาษาปูุย่าตายายต่างกับภาษาของเรา
ก็ตาม 
  การที่คนอายุต่างกันใช้ภาษาต่างกันนี่เองเป็นเหตุทําให้เรามี “ภาษาเด็ก” “ภาษา
วัยรุ่น” “ภาษาของคนรุ่นใหม่” ภาษาของคนรุ่นเก่า ฯลฯ  
  ภาษาที่แปรตามอายุของผู้พูดนี้ ถ้าเราศึกษาตั้งแต่ภาษาของคนรุ่นแก่ไปจนถึงภาษา
ของคนรุ่นเด็ก เราอาจเห็นภาพภาษาที่แปรจากอดีตไปถึงอนาคตได้ ทั้งนี้โดยถือว่าคนรุ่นแก่เป็น
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ตัวแทนของช่วงเวลาในอดีต คนรุ่นกลางเป็นตัวแทนของช่วงเวลาในปัจจุบัน และคนรุ่นเด็กเป็น
ตัวแทนของช่วงเวลาอนาคต เปรียบเสมือนเราศึกษาการใช้ภาษาจริงๆ ในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้ม
ของภาษาในอนาคตนั่นเอง 
  ในภาษาไทยเสียงวรรณยุกต์ก็ดูเหมือนจะมีการแปรในหมู่ผู้มีอายุต่างกัน มีผู้สังเกตว่าผู้
พูดรุ่นเด็กกับรุ่นผู้ใหญ่ออกเสียงวรรณยุกต์โทต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น คําว่าพ่อ ท่าน บ้าน ปัจจุบันเรา
มักได้ยินคนรุ่นเด็กออกเสียงคําเหล่านี้ด้วยเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างออกไป คือมีลักษณะคล้ายเสียงตรี 
  นอกจากนั้นยังมีผู้สังเกตอีกว่าวัยรุ่นปัจจุบันมักออกเสียง ช ในภาษากรุงเทพฯ เป็น
เสียงคล้าย sh ในภาษาอังกฤษทั้งนี้จะยืนยันได้ว่าจริงเท็จเท่าใดก็ต้องทําการวิจัยเพ่ือให้ได้ผลที่เชื่อถือ
ได้ อีกตัวอย่างของการออกเสียงที่แตกต่างกันโดยผู้พูดอายุต่างกันได้แก่การออกเสียง ฮ ในภาษา
สงขลาที่ตรงกับเสียง ง ในภาษากรุงเทพฯ เช่นในคําว่า งู เงิน ผู้    
  ปาลีรัฐ ทรัพย์ปรุง (2535) พบว่าชาวสงขลาที่มีอายุน้อยจะออกเสียงดังกว่า  เป็น ง  
มากกว่าผู้พูดอายุมาก แสดงว่าได้รับอิทธิพลจากภาษากรุงเทพฯ ภาษาสงขลาจึงมีการแปรและการ
แปรเช่นนี้ทําให้เราสามารถทํานายได้ว่าในอนาคตเสียง ฮ ชึ่งในคําว่า งู ในภาษาสงขลาอาจหายไป 
เพราะคนรุ่นอายุน้อยจะเติบโตมาแทนที่คนรุ่นอายุมากที่ตายไปและคนรุ่นนี้ได้รับเอาเสียง ง เข้ามา
แทนที่เสียง ฮ แล้ว ดังนี้การแปรของภาษาในคนรุ่นต่างๆกันซึ่งเป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่
กําลังดําเนินอยู ่ 
  นอกจากการมีการแปรทางเสียงเช่นตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว อาจมีการแปรในการออก
เสียงคํา เช่นมีการกร่อนเสียงหรือการพูดตัดพยางค์บางพยางค์ในบางคําไป เช่น สนุก ทําไม ขนม วิทยุ 
หนังสือพิมพ์ ผู้พูดรุ่นเด็กและผู้พูดวัยรุ่นมักออกเสียงเป็น หนุก ไม หนม วิดยุ และสือพิมพ์ ตามลําดับ 
  นอกจากเรื่องการออกเสียงแล้ว การใช้คําศัพท์ก็อาจแปรไปตามอายุของผู้ พูดด้วยดัง
จะสังเกตเห็นได้ชัดในภาษาวัยรุ่น ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นประโยคที่แสดงการใช้คําศัพท์ที่มีหมายถึงสิ่ง
เดียวกัน  แต่แตกต่างกันตามกลุ่มอายุของผู้พูด 
 
  วัยรุ่น  : แกชอบเบรคคนอยู่เรื่อย 
  วัยผู้ใหญ่ : แกชอบขัดคอคนอยู่เรื่อย 
 
  วัยรุ่น : เป็นไง ถูกว่า ซะหน้าแตก ไปเลย 
  วัยผู้ใหญ่ : เป็นไง ถูกว่า ซะเสียหน้า ไปเลย 
 
  วัยรุ่น : อย่าแต่งตัวให้มันเริด นักเลย 
  วัยผู้ใหญ่ : อย่าแต่งตัวให้มันมากเกินไป นักเลย 
 
 6. การศึกษา 

  ระดับการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่ง ที่ทําให้เกิดการแปรของภาษาในหมู่ผู้พูด 
เมื่อเปรียบเทียบผู้พูดซึ่งมีการศึกษาแค่ระดับประถมซึ่งบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กับผู้พูดที่มี
การศึกษาสูงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอ่านและเขียนมากในชีวิตประจําวันแล้ว เราจะพบว่า
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ภาษาที่กลุ่มทั้ง 2 กลุ่มใช้ต่างกัน โดยเฉพาะในด้านคําศัพท์และรูปประโยค ผู้ที่มีการศึกษาสูงมี
แนวโน้มที่จะพูดประโยคที่ซับซ้อนและมีลักษณะเป็นภาษาเขียนมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํา 
  นอกจากนี้ ผู้พูดที่มีการศึกษาสูงยังมักใช้คําศัพท์ยากๆ หรือฟังดูเป็นวิชาการและยัง
นิยมใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษอีกด้วย ดังตัวอย่างข้างล่างนี้ 
  ผู้มีการศึกษาสูง : เรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะมีมาตรการการลงโทษเพ่ือให้แฟร์กับทุกคน 
  ผู้มีการศึกษาต่ํา : ก็คิดว่าน่าจะลงโทษให้เหมือนๆ กันทุกคน 
 
 7. อาชีพ 

  อาชีพเป็นหน้าที่การงานของผู้พูด ก็ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภาษา
ที่ใช้ อาชีพมีความสัมพันธ์กับการศึกษาอย่างใกล้ชิดกล่าวคือ การศึกษามักเป็นตัวกําหนดอาชีพของ
บุคคล เช่น เราสามารถทํานายได้ถูกต้องว่าผู้มีอาชีพอย่างหนึ่งจะมีการศึกษาอย่างน้อยอยู่ระดับใด 
เช่น เราทราบได้แน่นอนว่า ผู้มีอาชีพแพทย์ต้องมีการศึกษาต่ําสุดระดับปริญญาตรี เป็นต้น อย่างไรก็
ตามเราไม่สามารถทํานายได้เสมอไป ปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพค้าขาย เช่น ขายอาหารที่จบปริญญาตรี
หรือปริญญาโทก็มีไม่น้อยคนที่มีอาชีพครู อาจมีระดับการศึกษาต่างๆกัน เช่น ประกาศนียบัตร 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในทํานองเดียวกันคนที่มีการศึกษาระดับเดียวกันก็อาจ
ประกอบอาชีพต่างๆกันได้ เช่น คนที่จบปริญญาตรี อาจมีอาชีพครู นายธนาคาร เซลล์แมน ผู้อ่านข่าว 
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น 
  ในด้านการออกเสียง  เราอาจสังเกตเห็นการแปรในผู้พูดต่างอาชีพกัน ถ้าตั้งคําถามว่า 
การออกเสียงตัว ร ล จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ในผู้พูดที่มีอาชีพต่อไปนี้ คือ เลขานุการ ครู และ
ผู้อ่านข่าวโทรทัศน์ ทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ  ผู้อ่านข่าว
โทรทัศน์ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มที่อ่านออกเสียง ร ล ได้ชัดเจน และ “ถูกต้อง” มากที่สุดรองลงมาก็คือ 
ครู และ เลขานุการเป็นอันดับที่ 3 
  การใช้คําศัพท์ ก็อาจแปรตามอาชีพได้ คําศัพท์ที่หมายถึงสิ่งๆ เดียวกัน ผู้มีอาชีพหนึ่ง
อาชีพใดโดยเฉพาะอาจเรียกอย่างหนึ่ง ในขณะที่คนอื่นเรียกอีกอย่างหนึ่ง  ยกตัวอย่างคําศัพท์ที่แพทย์
ใช้มักต่างจากที่คนทัว่ไปหรือชาวบ้านใช้  ดังจะเห็นได้จากคําที่ยกมาเป็นตัวอย่างข้างล่างนี้  
 
  คนทั่วไป      แพทย ์
  ตึกผู้ปุวยนอก     โอพีดี 
  ตึกผู้ปุวยใน/ตึกคนไข้    วอร์ด 
  เข็มฉีดยา      ไซริ้ง 
  หูฟัง       สะเต๊ต 
  ห้องผ่าตัด      โออาร์ 
  ห้องฉุกเฉิน      อีอาร์ 
  กามโรค      วีดี 
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  จะเห็นได้ว่าแพทย์มักนิยมใช้คําทับศัพท์มากกว่าคําไทย การแปรในการใช้คําศัพท์
เช่นนี้คล้ายคลึงกับการแปรในการใช้คําศัพท์ที่เกิดจากผู้พูดมีระดับการศึกษาต่างกันแต่ดูเหมือนว่า
อาชีพจะทําให้มีการใช้ศัพท์เฉพาะเจาะจงมากกว่า เพราะสัมพันธ์กับชีวิตและแวดวงเฉพาะของแต่ละ
อาชีพ 
 
 8. ชาติพันธุ์ 
  คําว่า “ชาติพันธุ์” ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า “ethnicity” ซึ่งหมายถึงการที่กลุ่ม
หนึ่งในสังคมต่างจากอีกกลุ่มหนึ่ง โดยลักษณะทางร่างกาย เช่นสีผิว หรือเชื้อชาติ หรือโดยประวัติ
ความเป็นมา หรือลักษณะทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ภาษา หรือขนบธรรมเนียม ประเพณีอ่ืนๆ กลุ่ม
ที่มีชาติพันธุ์ต่างจากอีกกลุ่ม เรียกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) ตัวอย่างกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยใน
สังคมไทย ได้แก่ กลุ่มคนจีน กลุ่มคนมุสลิม กลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆเป็นต้น กลุ่มชาติพันธุ์ย่อยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ก็มี เช่น กลุ่มคนจีน กลุ่มคนอิตาเลียน กลุ่มคนสเปน และกลุ่มคนผิวดําเป็นต้น  ( อมรา 
ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2545)   
 
  ภาษาอังกฤษที่พูดในสกอตแลนด์ มีการแปรตามกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มหนึ่งเดิมพูดภาษา 
Gaelic เป็นภาษาแม่ และอีกกลุ่มหนึ่งพูดภาษาสก๊อต ซึ่งถือว่าเป็นภาษาเดียวกับภาษาอังกฤษ 
ปัจจุบันทั้งสองกลุ่มใช้ภาษาเดียวกัน คือภาษาอังกฤษแบบสก๊อต แต่มีความแตกต่างกัน ภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มแรก เรียกว่า standard Scots English  รูปประโยคที่ใช้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
        West Highland Standard Scots English 
        Take that whisky hrer. 
        I’m seeing you! 
        It’s not that that I’m wanting. 

Bring that whisky here. 
I can see you! 
I don’t want that. 

                                                                              (จาก Trudgill 1974:64) 
 
  อีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงการแปรของภาษาด้านไวยากรณ์ต่างชาติพันธุ์ ได้แก่ ภาษาของ
คนผิวดําในอเมริกา ข้อความข้างล่างนี้เป็นภาษาของเด็กผิวดําอายุ 12 ขวบ ที่เมืองดีทรอยท์ ซึ่งได้
จากการศึกษาสํารวจภาษาดีทรอยท์ของโรเจอร์ ชาย จะสังเกตได้ว่าคําที่ขีดเส้นใต้ต่างจาก
ภาษาอังกฤษมาตรฐานอย่างชัดเจน 
  “Sometime we think sha’s absolutely crazy. She come in the classroom 
she be nice and happy…. The next minute she be hollering at us for no reason, she 
never have a smile, she’d be giving us a lecture on something that happened twenty 
years ago”  (จาก Shuy 1970 อ้างใน Trudgill 1974 : 66) 
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  อีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างการศึกษาภาษานิวยอร์คของวิลเลี่ยม ลาบอฟ ผู้พูดเป็นคน
ผิวดําอายุ 15 ปีชาวเมืองฮาร์เล็ม 
  “You kwon, like some people say if you’re good your spirit goin 
t’heaven…’n’ if you bad, your spirit goin’ to hell, well, bullshit! Your spirit goin’ to 
hell anyway. I’ll tell you why. ‘Cause, you see,doesn’ nobody really know that it’s a 
God. An’when they be sayin if you good, you goin’theaven, tha’s bullshit, ‘cause you 
ain’t going’ to no heaven, ‘cause it ain’t no heaven for you to go to.” 
  ตัวอย่างภาษาอังกฤษของคนผิวดําที่ยกมาข้างบนแสดงลักษณะหลายลักษณะทาง
ไวยากรณ์ที่ต่างจากภาษาอังกฤษมาตรฐาน ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของภาษาอังกฤษของคน   
ผิวดํา  ซึ่งสรุปได้จากตัวอย่างข้างบนมีดังนี้ 
  1. ไม่เติม -s ท้ายคํากริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 เช่น She come. แทนที่ จะเป็น She 
comes. 
  2. ไม่ใช้ verb to be ในปัจจุบันกาล เช่น พูดว่า If you good, you goin’ t’ 
heaven. แทนที่จะเป็น If you are good, you are going to heaven. 
  3. ใช้คํากริยา be โดยไม่ผันตามประธาน เช่น พูดว่า She be nice and happy. 
แทนที่จะเป็น She is nice and happy. 
  4. ใช้รูปปฏิเสธซ้อน เช่น พูดว่า You ain’t goin’ to no heaven.แทนที่จะเป็น 
You aren’t going to heaven. และ It ain’t no heaven for you to go to แทนที่จะเป็น There 
is no heaven for you to go to. ( ขอให้สังเกตว่า ain’t และ it ain’t เป็นรูปที่ใช้มากใน
ภาษาอังกฤษของคนผิวดํา ตรงกับมาตรฐาน aren’t/isn’t และ there isn’t /threr aren’t 
ตามลําดับ) 
 
 9. ชั้นทางสังคม 

  คําว่า “ชั้นทางสังคม” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “ Social Class” ซึ่งโดยทั่วๆ ไป
หมายถึง กลุ่มคนในสังคมที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับหนึ่ง มีความแตกต่างจากกลุ่มคนระดับอ่ืนเพราะ
ลักษณะทางเศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม ในโลกตะวันตกการแบ่งชั้นสังคมมักถือเอาฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือรายได้เป็นเกณฑ์ พูดง่ายๆ ก็คือใครรายได้สูงสุดก็จะถูกจัดให้อยู่ในชั้นสูง ใครรายได้
ปานกลางก็อยู่ชั้นกลาง และใครรายได้น้อยที่สุดก็จะถูกจัดไว้ในชั้นต่ํา ดังนั้นถ้าแบ่งชั้นทางสังคมโดย
อยากหยาบก็จะมี ชั้นสูง (Higher Class) ชั้นกลาง (middle Class) และชั้นต่ํา (Lower Class) ใน
โลกตะวันตก อาจมีการซอยละเอียดย่อยลงไปอีกได้โดยเฉพาะในชั้นกลางและชั้นต่ํา เป็นดังนี้  
  9.1 ชั้นสูง (Higher Class) 
  9.2 ชั้นกลางชั้นสูง (Upper middle Class) 
  9.3 ชั้นกลางชั้นกลาง (middle middle Class) 
  9.4 ชั้นกลางชั้นต่ํา (Lower middle Class) 
  9.5 ชนชั้นแรงงานชั้นสูง (Upper working Class) 
  9.6 ชนชั้นแรงงานขั้นต่ํา (Lower working Class) 
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  ในประเทศไทยทางเอเชีย การแบ่งชั้นทางสังคมไม่ถือรายได้เป็นเกณฑ์เหมือนประเทศ
ในโลกตะวันตก ในประเทศอินเดียถือเอาวรรณะซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดเป็นเกณฑ์การแบ่งชั้นของคนใน
สังคม ชั้นทางสังคมจึงกลายเป็นระบบชั้นตามระบบวรรณะ ไม่ใช่ชั้นทางเศรษฐกิจ 
  ในประเทศไทย การแบ่งชั้นไม่มีเกณฑ์เด่นชัดเช่นในโลกตะวันตก และก็ไม่มีการแบ่ง
ตามวรรณะอย่างอินเดีย ชั้นทางสังคมของไทยดูเหมือนจะใช้การศึกษา อาชีพ และฐานันดรศักดิ์เป็น
หลัก ชั้นทางสังคมเหล่านี้มีผลกระทบกับการใช้ภาษา ทําให้เกิดการแปรของภาษาตามชั้นทางสังคม 
ในภาษาอังกฤษการแปรของภาษาตามชั้นทางสังคมเป็นเรื่องที่สังเกตเห็นได้ง่าย ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็น
ภาษาพูดของผู้พูด 2 คน ชื่อ (ก) และ (ข) ภาษาท่ีเขาพูดระบุชั้นทางสังคมของเขาได้ 
 
  (ก)       (ข) 
 I don it yesterday.    I did it yesterday. 
 He ain’t got it.     He hasn’t got it. 
 It was her what said it.   It was her that said it. 
 

(จาก Trudgill, 1974 : 34) 
 
  คนที่ได้ยินภาษาของผู้พูด 2 คนนี้ สามารถบอกได้ทันทีว่า (ก) มาจากชั้นทางสังคมที่ต่ํา
กว่า (ข) อนึ่ง ภาษาอังกฤษของผู้พูดในชั้นทางสังคมที่ต่ํากว่ามีข้อสังเกตได้ คือ มักเป็นภาษาที่ไม่
มาตรฐาน หรือไม่เป็นที่ยอมรับ ดังเช่นตัวอย่างข้างบนที่แสดงไปแล้ว และอีกตัวอย่างที่ จะแสดง
ต่อไปนี้ 
 
  ภาษามาตรฐาน 

   He’s a man who likes his beer. 
   He’s a man that  likes his beer. 
 
  ภาษาไม่มาตรฐาน 

   He’s a man at likes his beer. 
   He’s a man as likes his beer. 
   He’s a man what likes his beer. 
   He’s a man he likes his beer. 
   He’s a man likes his beer. 
         (จาก Trudgill 1974 : 41) 
 
  นอกจากด้านไวยากรณ์แล้ว การออกเสียงก็แสดงได้ว่าผู้พูดมาจากชั้นสังคมใด ผู้ศึกษา
การแปรในการออกเสียงบางเสียงของผู้พูดในเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ พบว่า ผู้พูดที่มาจากชั้น
แรงงานขั้นต่ํา (จัดเป็นชั้นต่ําสุด) มีเปอร์เซ็นต์การออกเสียงผิดไปจากมาตรฐานสูงที่สุด และในทางตรง
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ข้ามผู้ที่มาจากชั้นกลางชั้นกลาง (ซึ่งเป็นชั้นที่สูงสุดในงานวิจัยนี้) มีเปอร์เซ็นต์การออกเสียงผิดไปจาก
มาตรฐานต่ําสุด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือออกเสียง “ถูกต้อง” ตามมาตรฐานมากที่สุด นั่นเอง เสียงที่
ศึกษาได้แก่เสียง h ซึ่งผู้พูดที่มาจากชั้นทางสังคมที่ต่ํามีแนวโน้มที่จะไม่ออกเสียง เขาจะออกเสียง 
hummer เป็น แอมเมอร์ นอกจากนี้เสียง t เขาก็มักจะออกเป็น อ butter จะออกเป็น บะเออร์ -ing 
ใน Walking เขามักออกเป็น in 
  ดังได้กล่าวมาแล้วว่าสังคมไทยมีการแบ่งชั้นแบบตะวันตก แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า
คนไทยไม่มีการแบ่งชั้นทางสังคม ชั้นของสังคมไทยไม่ชอบเป็นชั้นอย่างมีระบบและเห็นได้ชัดเหมือน
ในสังคมตะวันตก และนอกจากนั้นการแบ่งก็ไม่ได้ใช้ฐานะทางการเงินเป็นเกณฑ์ แต่ดูเหมือนจะใช้
การศึกษาและอาชีพเป็นหลักมากกว่า ถึงแม้จะไม่ทราบแน่ชัดว่าลักษณะอะไรทางสังคมที่บ่งบอก
ความเป็น “ชั้นต่ํา” และ “ชั้นสูง” ในสังคมไทย แต่ก็มีคํากล่าวสั่งสอนว่า ให้พูดจาไพเราะ สุภาพ 
มิฉะนั้นจะถูกหาว่าเป็นคนชั้นต่ํา การใช้คํา เช่น กู มึง แดก ก็อาจถึงเป็นดัชนีอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่า    
ผู้พูดอยู่ชั้นระดับไหน บางคนกล่าวว่า การใช้คําไม่สุภาพก็สามารถบอกได้ว่าผู้พูดไม่ใช่  “ผู้ดี” ซึ่งอาจ
หมายถึง “ชั้นสูง” เช่น ใช้คําว่า “ตีน” แทนคําว่า “เท้า”  คําว่า “หัว” แทน “ศีรษะ”  “ขี้มูก” แทน 
“น้ํามูก” เป็นต้น 
  ผู้พูดที่ออกเสียง “คว” เป็น “ฟ” เช่น ควาย เป็น ฟาย ก็อาจถูกมองว่าเป็นคนชั้นต่ํา 
หรือการออกเสียงควบกล้ําอ่ืนๆ ไม่ชัดเจน พูดว่า ปราบปราม เป็นปาบปาม ก็เป็นดัชนีบอกชั้นทาง
สังคมของคนไทย 
 
 10. ถิ่นที่อยู่อาศัย 

  ปัจจุบันเกี่ยวกับตัวผู้พูดประเภทสุดท้ายที่จะกล่าวถึงในเชิงสัมพันธ์กับการแปรของ
ภาษา คือถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่ง พ้ืนเพเดิมของผู้พูด พูดง่ายๆว่าภาษาของผู้พูดสามารถบอกได้ว่า
เขามาจากถิ่นไหนนั่นเอง ในสังคมไทยถ้าได้ยินผู้ใดเรียก ช้าง ว่า ซ่าง เราทราบได้ทันทีว่าเขามาจาก
ภาคอีสาน ถ้าผู้ใดเรียก พ่ี ว่า ปี ้เราก็ทราบได้ว่าเขามาจากภาคเหนือ และถ้าผู้ใดเรียก มะเขือ ว่า เขือ 
เราก็บอกได้ว่าเขาเป็นคนภาคใต้ 
  ถิ่นที่อยู่อาศัยนี่เองที่แยกภาษาไทยออกเป็น “ภาษาถิ่น” ภาคต่างๆ เช่น ภาษาถิ่น
ภาคเหนือ ภาษาถ่ินภาคอีสาน และภาษาถ่ินภาคใต้  
  ภาษาถ่ินภาคต่างๆ เหล่านี้แปรไปจากภาษากรุงเทพฯในด้านต่างๆ เช่น การออกเสียง
และคําศัพท์ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงความแตกต่างระหว่างภาษากรุงเทพฯ กับภาษาอีสาน  
 

      กรุงเทพฯ อีสาน 
  วรรณยุกต์ต่างกัน  ม้า  ม่า 
 

  สระต่างกัน   มะเขือ  มะเขีย 
 

  พยัญชนะต่างๆ  ร้อน  ฮ้อน (ออกเสียงว่า “ฮ่อน”) 
      ช้าง  ช้าง (ออกเสียงว่า “ซ่าง”) 
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  ศัพท์ต่างกัน    เดิน  ย่าง 
      อร่อย  แซบ 
      สนุก  ม่วน 
  ภาษาถิ่นของภาษาไทยอาจแบ่งแยกย่อยออกไปอีก ภาษาของแต่ละจังหวัดก็อาจจะ
เป็นภาษาถิ่นหนึ่งๆ ได้ ถ้าแตกต่างจากภาษาของจังหวัดอ่ืน เช่น ภาษา(ถิ่น) เชียงใหม่ ภาษา(ถิ่น) 
สงขลา ฯลฯ แม้แต่ภาษาในตําบลหรืออําเภอหนึ่งๆ ก็อาจแตกต่างจากถิ่นอ่ืนและถือเป็นภาษาถิ่นหนึ่ง
ซึ่งก็เป็นภาษาย่อยภาษาหนึ่งของภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษก็สามารถจําแนกออกเป็นภาษาถิ่นได้หลายภาษาถิ่นเช่นกัน ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษที่พูดที่ประเทศอังกฤษ ภาษาอังกฤษในนิวซีแลนด์ ภาษาอังกฤษในอินเดีย 
ภาษาอังกฤษในฟิลิปปินส์ ภาษาอังกฤษในมาเลเซีย และภาษาอังกฤษในสิงคโปร์เป็นต้น มีบางคน
จําแนกต่อไปถึงภาษาอังกฤษต่างๆ ที่พูดในทุกๆ ประเทศในโลก 
  ภาษาอังกฤษที่พูดในประเทศอังกฤษ หรือเรียกว่าภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ( ฺBritish 
English) นั้น ต่างกับภาษาอังกฤษในอเมริกาหรือที่เรียกว่า ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American 
English) ในด้านต่างๆ กัน ตัวอย่างเช่นในด้านเสียงทุกคนเคยสังเกตว่าคําว่า Class บางทีก็มีคนอ่าน 
ออกเสียงสระอา บางคนก็อ่านออกเสียงสระแอ โดยทั่วไป สระอา ในอังกฤษแบบอังกฤษจะเท่ากับ 
สระแอ ในอังกฤษแบบอเมริกัน สระออ ในอังกฤษแบบอังกฤษจะเท่ากับสระอะสระอา (ค่อนข้างสั้น) 
ในอังกฤษแบบอเมริกัน เช่นในคํา pot, hot เสียงสระอ่ืนก็มีแต่อาจไม่สังเกตได้ง่ายเท่าสองเสียง ที่ได้
ยกตัวอย่างไปแล้ว เสียงพยัญชนะถ้าดูเป็นเสียงๆแล้ว อาจไม่พบความแตกต่าง แต่ถ้าฟังทั้งคําหรือ
ประโยคแล้วจะพบว่าในอังกฤษแบบอเมริกัน พยัญชนะท้ายคํามักไม่ออกเสียงเด่นชัดเท่าภาษาอังกฤษ
แบบอังกฤษ 
  นอกจากความแตกต่างในด้านเสียงแล้ว ภาษาอังกฤษยังมีเรื่ องการใช้คําศัพท์ที่
แตกต่างไปตามภาษาอังกฤษถิ่นอีก ตัวอย่างต่อไปนี้  
 
  อังกฤษ    อเมริกัน 
  life     elevator 
  flat     apartment 
  petrol    gasoline (gas) 
  postman    mailman 
  lorry     truck 
  underground   Subway 
  dust bin    trash can 
  biscuit    cookie 
  to pick someone up  to collect 
 
  ในเรื่องรูปแบบประโยคก็มีความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นทั้งสอง ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
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  อังกฤษ    อเมริกัน 
  Have you any money ?  Do you have any money ? 
  Have you got any money ?  
 
  แม้แต่เรื่องการสะกดคํา ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกันก็
ต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  อังกฤษ    อเมริกัน 
  Colour    Color 
  behaviour    behavior 
  night    nite (ใช้โดยบางกลุ่ม) 
  practise    practice 
  theatre    theater 
  socks    sox (ใช้โดยบางกลุ่ม) 
 
  เช่นเดียวกับภาษาถิ่นในประเทศไทยที่อาจมีภาษาถิ่นย่อย ภาษาที่พูดในประเทศ
อังกฤษหรือประเทศอเมริกา ก็ยังสามารถจําแนกย่อยออกได้ ถ้าจําแนกตามภาคเราก็อาจพูดถึงความ
แตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษภาคเหนือและภาษาอังกฤษภาคใต้ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศ
อเมริกาก็อาจพูดถึงความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นแถบฝั่งทะเลตะวันออก (East Coast) ภาษาถิ่น
ภาคใต้ (Southern) ภาษาถิ่นแถบฝั่งทะเลตะวันตก (West Coast) ภาษาถิ่นแถบฝั่งทะเลใต้ (South 
coast) ภาษาถิ่นแถบตะวันตกกลาง (Middle West หรือ Midwest) เป็นต้น ในแต่ละภาคหรือพ้ืนที่
ใหญ่ๆ ดังกล่าวก็ยังมีความแตกต่างของภาษาตามพ้ืนที่ย่อยลงไปอีก เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกามักมี
คนกล่าวถึงลักษณะของภาษาถิ่นย่อยตะวันตกกลางทางเหนือ (Northern Middle West) ซึ่งแตก
ย่อยมาจากภาษาถิ่นตะวันตกกลาง (Middle West) ภาษาถิ่นนิวอิงค์แลนด์ติดทะเล (Coastal New 
England) กับภาษาถิ่นยอ่ยที่ไม่ได้ติดทะเล เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นยังมีผู้แบ่งภาษาถิ่นในอเมริกาย่อยลง
ไปตามเมืองอีกด้วย เช่น ภาษาถ่ินย่อยนิวยอร์ค ภาษาถ่ินย่อยฟิลาเดลเฟีย เป็นต้น 
  ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการแปของเสียงสระที่แตกต่างกันตามภาษาถิ่นต่างๆ ของ
ภาษาอังกฤษในอเมริกาและแคนาดา 
  คํา   ถิ่นที่พูด    ออกเสียงว่า 
  lost   รัฐอลาบามาทางเหนือ   เลาสท ์
     กรุงนิวยอร์ค   โลอ์สท์ 
     เมืองชิคาโก   ลอสท์ 
  house  เมืองคลีฟแลนด์ (ในโอไฮโอ) เฮาส์ 
     เมืองฟิลาเดลเฟีย   เฮอวส์ 
     เมืองโตรอนโต (ในแคนาดา) แฮวส์ 
     เมืองริชมอนต์ (ในเวอร์จิเนีย) เฮวส์ 
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  Mary  เมืองมิลวอคี (ในวิสคอนชิน) เมรี่ 
     เมืองแกรี (ในอินเดียนา)  แมรี ่
     เมืองบัลติมอร์   เมย์อรี่ 
     เมืองซาลอคส์วิลล์ (ในเวอร์จิเนีย) เมย์รี่ 
 

        (จาก Henry Lee Smith, 1976) 
 
  ในชิคาโก คําว่า merry, Marry, marry อ่านเหมือนกันหมด เป็นเมย์รี่ ในบัลติมอร์ 
(ตัวแทนฝั่งแอตแลนติก) ออกเสียงว่า เมอรี่ เมย์รี่ แมรี่ ตามลําดับ 
  นอกจากการแปรทางเสียงแล้ว ภาษาถิ่นย่อยของอเมริกายังแตกต่างกันเรื่องคําศัพท์
และประโยค เช่นตัวอย่างการใช้รูปปฏิเสธต่างกันในถิ่นต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา 
 
  ภาษามาตรฐาน     nobody said anything about it.  
  ภาษาของบางถ่ิน    nobody say nothing about it. 
  ภาษาของแถบภาคใต้ของอเมริกัน nobody didn’t say nothing about it. 
 
  ตามที่ได้กล่าวมาแล้วจะสังเกตได้ว่า ภาษาอาจแปรไปตามถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้พูด เริ่ม
แต่แปรตามประเทศ ภาค รัฐ เมือง ตําบล หมู่บ้าน ฯลฯ นอกจากนี้สภาพอ่ืนๆ ทางภูมิศาสตร์ก็อาจ 
ทําให้ภาษาแตกตัว และพัฒนาความแตกต่างขึ้นได้ ในอดีต ภูเขา แม่น้ํา ทะเลสาบ อาจเป็นปัจจัย
สําคัญที่กีดกั้นและทําให้เกิดภาษาถิ่นย่อยขึ้น แต่ในปัจจุบันความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคม 
การไปมาหาสู่ หรือการทํามาค้าขาย ทําได้โดยง่ายดายอีกทั้งวิทยาการก้าวหน้าทางการสื่อสาร เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ วีดีโอเทป สภาพภูมิศาสตร์ดังกล่าวจึงไม่เป็นสาเหตุให้เกิด
ภาษาถ่ินย่อยอีกต่อไป 
 
 

การแปรของภาษาตามการใช้หรือสถานการณ์ 
 

 ในบททีแ่ล้วเราได้พิจารณาการแปรของภาษาตามตัวผู้พูดตามคุณสมบัติทางสังคมของตัวผู้
พูดเป็นตัวกําหนดให้ผู้พูดใช้ภาษาท่ีต่างจากกัน จะสังเกตได้ว่าปัจจัยที่ได้กล่าวไปแล้วเป็นเสมือนปัจจัย
ภายในที่กําหนดการใช้ภาษาของผู้พูด โดยผู้พูดไม่รู้สึกตัว เพราะฉะนั้น จึงเป็นการยากที่ผู้พูดจะ
ควบคุมภาษา ของเขาให้หลุดพ้น จากปัจจัยภายในเหล่านั้น ต้องใช้ความพยายาม และเวลามากจะ
เห็นได้จากภาพยนตร์เรื่อง  My Fair Lady ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์ฮิกกิ้นซ์ พยายามจะเปลี่ยนภาษา
พูดของ มิส ดูลิตเติ้ล เด็กสาวขายดอกไม้ที่มาจากชนชั้นต่ําทางสังคม โดยพยายามหัดให้เธอพูดภาษา
แบบคนชั้นสูง เธอต้องฝึกหัดออกเสียงใหม่ๆ หลายเสียง เช่น เสียงสระ เอ ในคําว่า Rain และ spain 
เป็นต้น ในภาพยนตร์ดูเหมือนว่าเด็กสาวผู้นี้ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนภาษาของตนเองในเวลา
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ไม่นาน และใช้ความพยายามไม่มากนักแต่ถ้าเป็นชีวิตจริง การที่จะประสบผลสําเร็จ เช่นที่เห็นนั้น    
คงต้องใช้เวลาและความพยายามมากทีเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะการแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม
ของผู้พูดนั้นเป็นสิ่งที่ผู้พูดไม่มีสิทธิเลือกในชั้นต้น จึงควบคุมไม่ได้ และทําการเปลี่ยนได้ไม่ง่ายนัก 
 อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (2545: 103) กล่าว่า  ปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งหรืออีกมิติหนึ่งที่
ทําให้เกิดการแปรในภาษา เป็นปัจจัยในลักษณะตรงกันข้าม กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่อยู่ในข่ายที่ผู้พูด
อาจควบคุมได้ ปัจจัยประเภทนี้ได้แก่ ปริบทของการใช้ภาษานั่นเอง  ภาษาต้องใช้ในปริบท หรือ
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อสื่อสารกับคนอ่ืนๆในสังคม ปริบทการใช้ที่ต่างกันไปนี่เองเป็นตัวกําหนดให้มี
การใช้ภาษา ที่แตกต่างกันไปด้วย ปัจจัยประเภทนี้เปรียบเสมือนปัจจัยภายนอกตัวผู้พูด ตรงข้ามกับ
ปัจจัยภายในที่กล่าวมาแล้ว 
 ปัจจัยภายนอกหรือปริบทการใช้ภาษาจําแนกได้ 4 แบบใหญ่ๆ คือความสัมพันธ์ระหว่าง    
ผู้พูดกับผู้ฟัง กาลเทศะ เรื่องท่ีพูดและวัตถุประสงค์ 
 
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง 
  ผู้พูดเพศชายและเพศหญิงใช้สรรพนามแตกต่างกันกล่าวคือ ผู้ชายมักเรียกตนเองว่ากับ
ผม อ๊ัว ผู้หญิงมักใช้คําว่า ดิฉัน เดี๊ยน ฉัน เขา หนู ติ๋ม (ชื่อเล่น) เป็นต้น จะเห็นได้ว่าผู้พูดแต่ละเพศ 
ต่างก็มีสรรพนามให้เลือกใช้ฝุายละหลายตัว แต่ในการใช้ภาษาจริงๆผู้พูดต้องใช้สรรพนามเหล่านั้นใน
ปริบท ไม่ใช่ว่าผู้ชายจะใช้กระผม ผม หรืออ๊ัว ตามแต่จะนึกใช้คําใดเม่ือใดก็ได้ การที่จะใช้กระผม หรือ 
ผม ดิฉัน หรือหนู (สําหรับผู้หญิง) ผู้พูดต้องคํานึงถึงผู้ฟังว่าเป็นใคร แล้วพิจารณาดูว่าสถานภาพของ
เขาสัมพันธ์กับตนอย่างไรในสังคม จึงจะเลือกใช้คําเรียกตนเองได้เหมาะสม 
  ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญยิ่งในการกําหนดการ
เลือกใช้ภาษาของผู้พูดแต่ละคน สอง นึกภาพดูว่าถ้าเราได้ยินผู้จัดการบริษัทเรียกตนเองว่า “กระผม” 
เมื่อพูดกับคนงาน หรือ อาจารย์ผู้หญิงเรียกตนเองว่า “หนู” เมื่อพูดกับลูกศิษย์เราจะรู้สึกอย่างไร 
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง มีมากมายหลายแบบ แบบใดจะมีนัยสําคัญมาก
พอที่จะทําให้มีการแปร ในการใช้ภาษาหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ในสังคม
ตะวันตกไม่ว่าผู้จัดการจะพูดกับคนงาน หรือคนงานพูดกับผู้จัดการ อาจารย์พูดกับลูกศิษย์ หรือลูก
ศิษย์พูดกับอาจารย์คําเรียกตนย่อมไม่เปลี่ยน สรรพนามบุรุษที่ 1 ที่ใช้มีอยู่ 1 คํา ใช้ได้หมดสําหรับทุก
ความสัมพันธ์ อาจกล่าวได้ว่าถ้าพิจารณาการใช้สรรพนาม ไม่มีการแปร ที่แสดงสถานภาพที่แตกต่าง
กันในสังคมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังปรากฏในภาษาตะวันตก ตรงกันข้ามกับภาษาไทยและภาษาในซีก
โลกตะวันออกส่วนใหญ่ผู้พูดต้องระวังความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังอย่างมาก ไม่เพียงแต่คําเรียก
ขานตนเองเท่านั้นที่แปรไปตามความสัมพันธ์ คําที่ใช้เรียกผู้ฟังหรือคําเรียกขานก็มีความสําคัญมากพอ
พอกัน คือจะต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องกับความสัมพันธ์แต่ละแบบ ในงานวิจัยของ ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ 
และอมรา ประสิทธิ์รัฐสิทธิ์ (2531) ซึ่งศึกษาการใช้คําเรียกขานในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้แบ่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังออกเป็น 9 แบบ ดังนี้ 
  1. ญาติผู้ใหญ่กับญาติผู้น้อย 
  2. สามีกับภรรยา 
  3. ผู้บังคับบัญชากับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
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  4. ครูกับศิษย์ 
  5. ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
  6. เพ่ือน 
  7. คู่รัก 
  8. คนที่รู้จักกัน 
  9. คนที่ไม่รู้จักกัน 
 
  ผู้วิจัยพบว่า การใช้คําเรียกขานแปรไปตามความสัมพันธ์ดังกล่าว ปัจจัยที่เข้ามามีส่วน
อย่างมากในการเลือกคําเรียกขาน คือความเคารพ และความสนิทสนม 
  ในความสัมพันธ์ที่ผู้พูดกับผู้ฟังมีสถานภาพไม่เท่ากัน ความเคารพจะเข้ามามีบทบาท
อย่างมาก ผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีสถานภาพสูงกว่า เช่น ญาติผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา ครู และสามี มักเรียก
ผู้น้อย ได้แก่ ญาติรุ่นเยาว์ ผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกศิษย์และภรรยาตามลําดับโดยใช้ชื่อ เช่น ติ๋ม จารุณี 
แต่ผู้น้อยจะไม่ใช้ชื่อเรียกผู้ใหญ่หรือผู้มีสถานภาพสูงกว่าแต่จะเรียกด้วยคําอ่ืน เช่น คุณยายคะ 
ผู้จัดการครับ อาจารย์คะ คุณคะ เป็นต้น 
  ในความสัมพันธ์แบบอ่ืน เช่น ระหว่างเพ่ือน คู่รัก คนรู้จักกัน ความสนิทสนมจะเข้ามา
มีบทบาท ถ้าสนิทก็ใช้ชื่อเรียกกัน ถ้าไม่สนิทมักใช้คําว่า คุณ และ คุณตามด้วยชื่อหรือคําบอกอาชีพ
และตําแหน่ง เช่น หมอ ผู้หมวด เป็นต้น ผู้วิจัยยังได้ค้นพบว่า การใช้คําเรียกขานมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย เช่นความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา ซึ่งเดิมเป็นความสัมพันธ์
แบบไม่เท่าเทียมกัน กําลังเปลี่ยนมาเป็นความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกัน ทั้งนี้มีหลักฐานจากการใช้คํา
เรียกขานที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือเปลี่ยนจากคําเรียกขานที่ภรรยาใช้เรียกสามีโดยไม่ใช้ชื่อเลยมา
เป็นการใช้ชื่อได้ในสมัยปัจจุบัน 
  นอกจากคําสรรพนามเรียกตนเอง และคําเรียกขานแล้ว การใช้คําในประโยคและ   
การเลือกใช้รูปประโยค ก็อาจแปรตามปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังด้วย ดังตัวอย่าง 
 

พูดกับคนทีต่่ํากว่า เช่น บุตร 
คนรับใช้ 

พูดกับคนที่เท่ากันเช่น เพ่ือน พูดกับคนที่สูงกว่า เช่น อาจารย์ 
เจ้านาย 

กินข้าวหรือยัง กินข้าวหรือยัง 
ทานข้าวหรือยัง 

อาจารย์ทานข้าวหรือยังคะ 
ท่านรับประทานอาหารแล้วหรือ  
ยังครับ 

โทษ ขอโทษ หนูต้องขอโทษอาจารย์อย่างมากค่ะ 
ผมต้องขออภัยท่านอย่างมากครับ 

ไปหละ ไปละนะ หนูเห็นจะต้องไปแล้วล่ะค่ะ 
หนูเห็นจะต้องขอตัวก่อนละค่ะ 
ผมขออนุญาตไปก่อนนะครับ 
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  ตารางข้างบนนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ได้มาจากสังเกตเท่านั้น บางคนอาจไม่เห็นด้วยกับ
ตัวอย่างนี้เพราะตนเองอาจใช้ต่างออกไป ลักษณะการแปรตามผู้ฟังที่เด่นในตัวอย่างข้างบนได้แก่การ
เลือกใช้คําให้ต่างกัน เช่น กิน/ทาน/รับประทาน นอกจากนั้นมีการใช้รูปประโยคต่างกันอีก เมื่อพูดกับ
คนที่สูงกว่าผู้พูดมักใช้รูปประโยคเต็มเต็มๆ มีประธานของประโยคแต่เมื่อผู้พูดกับคนที่เท่าๆ กัน หรือ
ต่ํากว่ามักละประธานของประโยค 
  จะสังเกตได้ว่า ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังนี้เองเป็นสิ่งที่กําหนดให้
ภาษามีลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ความเป็นทางการของภาษาอาจ
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น ถ้าเราพูดกับ พ่อแม่ เรามักใช้ภาษาที่เป็นทางการน้อยกว่าพูด
กับอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชา ภาษาท่ีใช้พูดกับเพื่อน ลูก หรือผู้ร่วมงานย่อมมีความเป็นทาง น้อยกว่า
ภาษาท่ีใช้พูดกับคนแปลกหน้า ดังนี้เป็นต้น 
  อาจสรุปได้ว่า ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจําวันมีการแปรตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับ
ผู้ฟัง เมื่อผู้ฟังมีสถานภาพทางสังคมต่ํากว่าผู้พูด ภาษาที่ใช้ก็มักจะมีลักษณะเป็นแบบกลางๆ และถ้า
ผู้ฟังมีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้พูด ภาษาท่ีใช้ก็จะมีลักษณะเป็นทางการ 
  อย่างไรก็ตามความเป็นทางการและไม่เป็นทางการของภาษานั้น มิได้ขึ้นอยู่กับ
ความสัมพันธ์ดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ข้ึนอยู่กับปัจจัยอย่างอ่ืนด้วย  
 
 2. กาลเทศะ 

  ปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนจะเข้ามาเกี่ยวกันอย่างมากกับการใช้ภาษา คือ 
กาลเทศะในการใช้ภาษา คงไม่มีใครปฏิเสธว่าเวลาเราใช้ภาษาไม่ว่าจะในด้านใด เช่น เขียนตัวสะกด 
สะกดคํา ออกเสียง การใช้ศัพท์ และรูปประโยค เราจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ นั่น
ก็คือเราจะถามตัวเองว่า การใช้ภาษานี้ที่ไหนและเมื่อไรนั่นเอง ในหัวข้อที่แล้วเป็นการกล่าวถึงการใช้
ภาษาว่าขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง หรือพูดง่ายๆก็คือเราถามตัวเราเองว่าเรากําลัง
พูดกับใคร ในหัวข้อนี้เราถามตัวเราว่าผู้ที่ไหนและเมื่อไร เป็นการเพ่ิมความสัมพันธ์อีกแบบหนึ่งเข้าไป 
เช่นเมื่อครูพูดกับนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับลูกศิษย์ก็เข้ามา มีส่วนทําให้ครูเลือกใช้รูปภาษา
ให้เหมาะ แต่การที่ครูพูดกับนักเรียนในห้องเรียนและพูดกับนักเรียนคนเดียวกันนอกห้องเรียน ครูอาจ
ใช้ภาษาท่ีต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น อยู่ในห้องเรียนครูอาจใช้คําเรียกขานเรียกนักเรียนว่า คุณ หรือ ใช้
ชื่อจริง แต่อยู่นอกห้องเรียนครูอาจเรียกนักเรียนด้วยชื่อเล่น และรูปประโยคที่ใช้ก็อาจมีความเป็น
ทางการน้อยลง  (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2545)   
 
  ในทํานองเดียวกันภาษาที่ใช้พูดที่โต๊ะอาหารระหว่างเพ่ือนร่วมงานในบริษัทแห่งหนึ่ง 
จะมีลักษณะไม่เป็นทางการเลย ส่วนภาษาที่ใช้โดยคนกลุ่มเดียวกันในห้องประชุมหรือในงานเลี้ยง
ต้อนรับแขกจากที่อ่ืนจะมีลักษณะเป็นทางการ ดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่ากาลเทศะมีส่วนกําหนดให้ภาษา
แปรไป ซึ่งในมิติหนึ่งเราอาจมองในรูปของภาษาที่เป็นทางการ กับภาษาที่ไม่เป็นทางการ 



61 

  ภาษาที่แปรตามกาลเทศะนั้น อาจจัดออกมาในรูปแบบระดับภาษาหลายระดับจาก
ลักษณะความเป็นทางการสูงสุด ลงไปถึงไม่มีความเป็นทางการเลย ลักษณะของภาษาที่แบ่งเป็นระดับ
ตามความเป็นทางการนี้ เรียกว่า วัจนลีลา (style) 
         มาร์ติน โจส์ (1961 อ้างถึงใน  อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2545:) แบ่งภาษาอังกฤษ
ตามวัจนลีลา ออกเป็น 5 วัจนลีลา เรียงลําดับตั้งแต่วัจนลีลาที่เป็นทางการมากที่สุด ไปหาวัจนลีลาที่
ไม่เป็นทางการเลย ได้แก่ 
  1. วัจนลีลาแบบตายตัว  (frozen style) 
  2. วัจนลีลาแบบเป็นทางการ  (formal style) 
  3. วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือ (consultative style) 
  4. วัจนลีลาแบบเป็นกันเอง (casual style) 
  5. วัจนลีลาแบบสนิทสนม (intimate style) 
 
  วัจนลีลาแบบตายตัวเป็นภาษาที่มีลักษณะเป็นภาษาเขียน “ภาษาเขียน” ในที่นี้
หมายถึงภาษาที่มีลักษณะเหมือนภาษาที่คนใช้เขียนเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้หมายถึง “ภาษาที่สื่อโดย
ตัวเขียน” หรือ “ตัวอักษรในภาษา” ภาษาเขียนที่ดีเลิศได้รับการขัดเกลาอย่างดี ถูกไวยากรณ์ทุก
ประการ ยกตัวอย่าง เช่น คํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คําอวยพรปีใหม่ จดหมาย
ราชการ เป็นต้น 
  วัจนลีลาแบบเป็นทางการเป็นภาษาที่ใช้สําหรับให้ความรู้แก่ผู้ฟังหรือผู้อ่าน มีลักษณะ
ไม่แสดงความสนิทสนมและไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟัง  ผู้อ่าน  พูดแทรกๆ ตัวอย่างในภาษาอังกฤษ  เช่น  
การใช้ May แทน might หรือ can ใช้ should แทน ought to เช่นประโยค 
  That may cause trouble. 
  You should come before six o’clock. 
 
  นอกจากนั้นยังมีการใช้บุพบทวลีแทนคําบุพบทคําเดียว เช่น For the purpose of 
แทน for หรือมีการเรียงบุพบทไว้แยกจากประพันธสรรพนาม เช่น From whom did you get it ? 
แทน who did you get it from ?  
  วัจนลีลาแบบปรึกษาหารือมีลักษณะคล้ายแบบเป็นทางการ แต่ผู้พูดไม่ได้เตรียม
ล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังพูดแทรก หรือโต้ตอบได้ เช่น ภาษาที่ใช้ในการสนทนาระหว่างครูกับ
นักเรียนหรือในการติดต่อธุรกิจทั่วไป 
  วัจนลีลาแบบเป็นกันเองเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการ  มีลักษณะเด่น  คือใช้ทําพ้ืนๆ  มี 
การละคํา และการใช้คําสแลง เช่นใช้ maybe แทน perhaps หรือละ article เช่นพูดว่า coffee’s 
cold ละ subject เช่นพูดว่า Bought it yesterday ละกริยา เช่น พูดว่า Done it again? เป็นต้น 
 
  สําหรับวัจนลีลาแบบสนิทสนมนั้น จัดอยู่ในชั้นต่ําสุดของสเกลวัดความเป็นทางการมี
ลักษณะพิเศษคือผู้พูดมักยอคําขึ้นใช้เอง เช่นใช้คําว่า “Eng” แทน English และใช้เฉพาะที่รู้จักกันใน
กลุ่มของคนท่ีสนิทกันเท่านั้น ตัวอย่างในภาษาไทยก็มี เช่น ใช้คําว่า “ส.บ.ม.” แทน “สบายมาก” “ย 
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ห” แทน “อย่าห่วง” “สนไม๊” แทน “สนใจไหม” หรือออกเสียง มหา-ลัย/มหาลัย แทน มะ-หา-วิด-

ทะ-ยา-ล  ัย เป็นต้น 
  ดังกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ภาษาที่ใช้ตามกาลเทศะอาจแปรไปในลักษณะต่างๆ ซึ่ง
อาจมองได้ในมิติของลักษณะเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ หรือละเอียด ซึ่งเป็นระดับต่างๆ ที่เรียกว่า 
วัจนลีลา หรือในรูปของภาษาพูดและภาษาเขียน 
 
 3. เรื่องท่ีพูด 

  นอกจากภาษาอาจแปรตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง และ กาล -เทศะ ตามที่
ได้กล่าวไปแล้ว การใช้ภาษายังอาจแปรไปตามเรื่องที่พูดอีกด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ผู้พูดกลุ่มเดียวกัน 
เมื่อพูดคุยกันเรื่องเล่นๆ เช่น รายการมวย รายการโทรทัศน์ ก็อาจใช้ภาษาที่ไม่เหมือนกับเมื่อพูดเรื่อง
เป็นการเป็นงานเช่นเรื่องธุรกิจ การพูดเรื่องที่เป็นการเป็นงานนั้นผู้พูดย่อมใช้ภาษาที่เป็นทางการ
มากกว่าคุยเรื่องเบาๆ หรือเรื่องสัพเพเหระซึ่งเนื้อหาไม่สําคัญ 
  มีผู้ศึกษาการใช้รูปปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศสและพบว่าการแปรในการใช้รูปปฏิเสธมัน
ขึ้นอยู่กับเรื่องที่พูด  ในภาษาฝรั่งเศสปัจจุบัน รูปปฏิเสธที่ใช้มีแบบใหญ่ๆ คือ แบบที่ใช้ ne และ แบบ
ที่ไม่ใช้ ne  
  1. ne pas 
   ne rien 
   ne jamais 
 
  2. pas 
   rien 
   jamais 
 
  แบบที่ใช้  ne  นั้น  เป็นภาษามาตรฐานและเป็นภาษาเขียนมากกว่าแบบที่ไม่มี  ne  
ผู้ศึกษา  พบว่า  เรื่องที่พูดเป็นปัจจัยสําคัญในการกําหนดการเลือกใช้ แบบ (1) หรือ (2) กล่าวคือ  
เมื่อผู้พูด พูดคุยกับเพ่ือนเรื่องเบาๆ ค่อนข้างไร้สาระ เขาจะใช้แบบที่ (2) (ไม่มี ne) แต่เมื่อมาพูดเรื่อง
การเมือง หรือวิชาการ ก็จะหันมาใช้รูปปฏิเสธแบบที่ (1) แทน นี่แสดงว่าเรื่องหรือเนื้อหาที่พูด         
มีอิทธิพลต่อการใช้ภาษาด้วย 
  นอกจากทางด้านไวยากรณ์แล้ว เรื่องที่พูดยังเป็นตัวกําหนดให้มีความแตกต่างกันใน
การใช้คําศัพท์อีกด้วยตัวอย่างข้างล่างนี้แสดงให้เห็นการใช้คําศัพท์ที่ต่างกันเมื่อพูดถึงเรื่องทางวิชาการ
ในสาขาวิชาต่างๆ เทียบกับเม่ือพูดถึงเรื่องทั่วๆ ไปไม่เจาะจงสาขาวิชาที่เป็นวิชาการ 
 
  ศัพท์ที่ใช้ในวิชาการ     ศัพท์ที่ใช้ทั่วไป 
 
ปรัชญา   ความตรึงใจ (impression)    ความประทับใจ 
  เจตนิยม (spiritualism)    ลัทธิเชื่อผี 
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  เจตภาพ (idea)     ความคิด 
  ทุทรรศนิยม (pressimism)    การมองโลกในแง่ร้าย 
  สุทรรศนิยม (optimism)    การมองโลกในแง่ดี 
 
จิตวิทยา   กฤตกรรม (performance)    การแสดง/การกระทํา 
  กลอุปกรณ์ (device)    เครื่องมือ  
  สัมฤทธิ์ (achieve)     บรรลุ/สําเร็จ 
  อนุวัติ (comply)     ยินยอม/อนุโลม 
  ความสันทัด (skill)     ความชํานาญ 
 
สังคมวิทยา  นันทนาการ (recreation)    การพักผ่อนหย่อนใจ 
  พิชาน (consciousness)    สติ/ความรู้สึกตัว 
  เอกสิทธิ์ (privilege)    สิทธิพิเศษ 
  เสถียรภาพ (stability)    ความมั่นคง 
  เศรษฐทรัพย์ (wealth)    ความมั่งค่ัง 
 
 4. วัตถุประสงค์ 
  นอกจากการใช้ภาษาจะแตกต่างกันไปตามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดผู้ฟัง ตาม
กาลเทศะ และตามเรื่องที่พูดแล้ว ยังอาจแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของผู้พูดอีกด้วย ผู้พูดต้องคํานึง
ด้วยว่ากําลังใช้ภาษาเพ่ืออะไร ภาษาที่วัตถุประสงค์เพ่ือที่จะให้โน้มน้าวให้คนเชื่อหรือเห็นคล้อยตาม 
คือภาษาโฆษณา ภาษาที่เขียนขึ้นเพ่ือใช้เป็นกฎเกณฑ์สําหรับตัดสินความประพฤติของคนในสังคมว่า
ถูกหรือผิดเรียกว่าภาษากฎหมาย ดังนี้เป็นต้น นอกจากภาษาโฆษณาและภาษากฎหมายแล้ว ยังมี
ตัวอย่างภาษาเฉพาะกิจหรือภาษาที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอ่ืนๆ  อีก เช่น 
ภาษาแสดงธรรมเทศนา  ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์  ภาษาที่ใช้เขียนข่าวสังคม  ภาษาที่ใช้เขียน   
นวนิยาย และภาษาธุรกิจเป็นต้น 
  รูปแบบของภาษาเฉพาะกิจประเภทหนึ่งๆ  อ่านวิเคราะห์ให้เห็นเด่นชัดได้โดยเทียบกับ
ภาษาเฉพาะกิจประเภทอ่ืนๆ หรือเทียบภาษาที่ใช้พูดกันตามปรกติ ซึ่งก็อาจเป็นภาษาเฉพาะกิจ
ประเภทหนึ่งด้วย ความแตกต่างอาจเป็นด้านการใช้คําศัพท์หรือรูปประโยคก็ได้  
  ภาษาธุรกิจ เป็นภาษาเฉพาะกิจอย่างหนึ่ง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารให้ได้ผลดีที่สุด 
ด้วยวิธีการที่ประหยัดที่สุด ภาษาที่ใช้ต้องไม่คลุมเครือ หรือยืดยาวโดยไม่จําเป็นเพราะจะทําให้เกิด
การไม่ประหยัดและเข้าใจผิด ทําให้เสียเวลาและทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาในวงการธุรกิจ 
ดังนั้นภาษาธุรกิจจึงใช้คํารูปธรรม  (concrete)  มากกว่านามธรรม  (abstract)  และใช้คําที่มี
ความหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าคําที่มีความหมายกว้างกว้างตัวอย่างข้างล่างนี้แสดงความแตกต่าง
ในการเลือกใช้คําในภาษาธุรกิจกับภาษาที่ใช้กันทั่วๆ ไปในภาษาอังกฤษ 
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  ภาษาอังกฤษ    ภาษาท่ัวไป 
  spotless offices    clean offices 
  14.5 percent profit    pretty good profit 
  a profitless month   a rough month 
  a $3 million loss    a huge loss 
  a 38-page report    a lengthy report 
 
  จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าคําคุณศัพท์ที่ใช้ในภาษาธุรกิจมีความหมายเป็นรูปธรรมและ
เฉพาะเจาะจงกว่าที่ใช้กันทั่วๆไป เช่น คําว่า spotless (ไร้รอยเปื้อน) profitless (ไม่มีกําไร) มี
ความหมายที่ชัดเจนกว่า clean (สะอาด) และ rough (ไม่ราบรื่น) มาก นอกจากนั้นการใช้คําขยาย
เป็นตัวเลขที่เจาะจงย่อมให้ความหมายที่ชัดเจนกว่าการใช้คําคุณศัพท์ธรรมดามาก  ถึงแม้จะสื่อ
ความหมายอย่างเดียวกันก็ตาม 
  ตัวอย่างภาษาธุรกิจ แสดงการใช้ภาษาที่แปรไปจากภาษาทั่วๆไป คราวนี้ลองมาดูการ
ใช้รูปประโยคในภาษาเฉพาะกิจ ที่แปรไปจากภาษาทั่วไปบ้างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่ภาษาโฆษณา 
ภาษาโฆษณามีสํานวนคล้ายกับภาษาธุรกิจคือมุ่งสื่อสารให้ได้ผลโดยการใช้ถ้อยคําให้ประหยัดที่สุด แต่
นอกจากนั้นภาษาโฆษณายังดึงดูดความสนใจและพยายามทําให้ผู้รับสารจดจําถ้อยคําในโฆษณาด้วย 
ดังนั้นภาษาโฆษณาจึงมักใช้รูปประโยคที่ไม่มีประธาน บางครั้งก็ไม่มีกริยา และสรรคําให้คล้องจองกัน
หรือซ้ําคําด้วยดังตัวอย่าง 
 
  ภาษาโฆษณา    ภาษาท่ัวไป 
 ถึงท่ีหมาย สบายผิดกัน   ท่านจะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยความ 
       สบายที่ต่างกัน 

 
 ผิวสวย อ่ิมน้ํา อ่ิมนวล   ท่านจะมีผิวสวย มีน้ํามีนวล 
 
 ความอ่อนละมุนที่รู้สึกได้ เพียงแค่สัมผัส  ความอ่อนนุ่มที่ท่านจะรู้สึกได้โดยเพียงแต่ 
       ท่านสัมผัส (สิ่งนี้) เท่านั้น 
 
 (ชื่อสินค้า) สัญลักษณ์ของผู้มีรสนิยม (ชื่อสินค้า) เป็นสัญลักษณ์ของผู้มีรสนิยม 
 
  จึงเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาธุรกิจหรือภาษาโฆษณาต่างก็มีเอกลักษณ์ประจําตัวต่าง
จากภาษาที่ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน กล่าวโดยสรุปก็คือ การใช้ภาษานั้นอาจแปรตามวัตถุประสงค์ของ
การใช้ด้วย  
  อาจสรุปได้ว่าภาษาอาจแปรตามการใช้ ปัจจัยที่ทําให้เกิดการแปร ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง โอกาสหรือกาลเทศะขณะที่พูด เรื่องที่พูด และประการสุดท้าย วัตถุประสงค์ของ
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การพูด ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกตัวผู้พูดและอยู่ในความควบคุมของผู้พูดได้ ซึ่งต่างจากปัจจัย
ที่เก่ียวกับตัวผู้พูดเอง 
  ถึงแม้เราสามารถแยกปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาออกเป็นประเภทต่างๆ แต่เวลาใช้
ภาษาในชีวิตจริงนั้น ผู้พูดต้องคํานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ร่วมกัน เมื่อจะพูดอะไรสักอย่าง ผู้พูดจะต้องทราบ
ว่าพูดกับใคร พูดที่ไหน พูดเรื่องอะไร  และพูดเพ่ืออะไร แล้วจึงพูดหรือเขียนออกไป ภาษาที่ใช้จึงจะ
ถูกต้องเหมาะสม แต่กระบวนการดังกล่าวนี้ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว จนเรียกได้ว่าไม่รู้ตัวเลย ผู้พูดจะ
ตระหนักถึงความสําคัญปัจจัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาก็ต่อเมื่อคนใช้ภาษาผิดกฎของการใช้ ดังตัวอย่างซึ่ง
ท่านอาจทดลองทําได้ เช่น พูดกับอาจารย์แต่ใช้ภาษาเหมือนพูดกับเพ่ือน พูดในที่ประชุมแต่ใช้ภาษา
เหมือนพูดท่ีบ้าน พูดเรื่องวิชาการแต่ใช้ภาษาเหมือนพูดเรื่องหนังตลก เขียนภาษากฎหมายแต่ใช้ภาษา
เหมือนพาดหัวข่าว เมื่อทําดังนี้ผลจะออกมาอย่างไรคงเดาได้ และผู้พูดหรือผู้ใช้ภาษาจะทราบทันทีว่า
การใช้ภาษานั้นมีกฎเกณฑ์อยู่ เหมือนดังคํากล่าวที่ว่า ถ้าพูดไม่ถูกกาลเทศะ แล้วก็จะไม่เป็นที่รื่นหูแก่
ผู้คนทั่วไป ความไม่เหมาะสมก็เกิดขึ้นและการสื่อสารก็ล้มเหลวอย่างแน่นอน 
 
 

สรุป 

 
 ในบทนี้เราได้ทราบว่า ภาษาอาจแปรตามคุณสมบัติของผู้พูด เช่น เพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ ชาติพันธุ์ ชั้นทางสังคม และถิ่นที่อยู่อาศัย เราอาจกล่าวได้ว่าภาษาของผู้พูดเองเป็นสิ่งหนึ่งที่
สามารถบ่งบอกภูมิหลังของเขาได้ว่าเขาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง อายุอยู่ในวัยใด การศึกษาระดับใด 
อาชีพใด เป็นสมาชิกในชั้นสังคมใด อยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์ใด และมาจากถิ่นใด เข้าทํานองที่ว่า “สําเนียง
บอกภาษา กริยาส่อสกุล”  มีข้อที่ควรสังเกตอีกข้อหนึ่งคือ การที่ภาษาแปรไปตามตัวผู้พูดนั้นย่อมทํา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา  ในจํานวนรูปภาษาที่หลากหลายเมื่อกาลเวลาผ่านไปจะมีบางรูปที่    
คงอยู่ และบางรูปที่หายไป หรือเลิกใช้ในสังคม ดังนั้นเราจึงถือว่าการแปรของภาษาเป็นจุดเริ่มของ
การเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 



บทท่ี  4 

ท ำเนียบภำษำของภำษำไทย 
 

 

 ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 เกี่ยวกับมโนทัศน์ภาษานั้น  ท ำเนียบภำษำ หมายถึง วิธภาษา
ที่แตกต่างจากวิธภาษาอ่ืนๆ โดยปริบท หรือสถานการณ์การใช้ภาษา หรือหน้าที่ของภาษาในสังคม 
ท าเนียบภาษาจึงเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า วิธภำษำหน้ำที่  
 ท าเนียบภาษาอยู่คนละมิติกับ ภาษาย่อย อย่างไรก็ตาม ประเภทของภาษาทั้งสองประเภท
นี้มิได้แยกจากกันเด็ดขาด เพราะถ้าพิจารณาการแปรของภาษาโดยละเอียดแล้วจะพบว่าคาบเกี่ยวกัน
พอสมควร กล่าวคือลักษณะทางภาษาที่บ่งบอกภาษาย่อยอาจเป็นลักษณะเดียวกันกับที่บ่งบอก
ท าเนียบภาษาด้วยก็ได้ ดังตัวอย่าง การไม่ออกเสียงควบกล้ า (เช่น ออกเสียง ปรับ เป็น ปับ) นั้น     
บ่งบอกภาษาย่อยของคนไม่มีการศึกษา แต่ในขณะเดียวกันก็บ่งบอกท าเนียบภาษาแบบเป็นกันเอง
ด้วย 
 ประเภทของท าเนียบภาษาในภาษาไทยดูเหมือนจะไม่ต่างจากในภาษาอ่ืนๆ  มากนัก 
ยกเว้นในเรื่องการใช้ราชาศัพท์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย ราชาศัพท์ถือเป็นท าเนียบภาษาหนึ่ง
ของภาษาไทยและเป็นท าเนียบภาษาที่ส าคัญมาก ท าเนียบภาษาอ่ืนอ่ืนๆที่ควรสนใจ คือ ท าเนียบ
ภาษาที่เกิดจากการใช้ภาษาตามสถานการณ์ เช่น ภาษาที่ใช้ในพิธี ภาษาที่ใช้ในการบรรยายในชั้น
เรียน ฯลฯ ท าเนียบภาษาที่เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เช่น ภาษาโฆษณา ภาษากฎหมาย ฯลฯ 
และท าเนียบภาษาท่ีเกิดจากการใช้สื่อต่างประเภทกัน เช่นภาษาในโทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ ฯลฯ  
 มีค าอีกค าหนึ่งที่มีความหมายเกือบเหมือน  ทําเนียบภาษา  ได้แก่ค าว่า  วัจนลีลำ 
(style/speech style) นักภาษาศาสตร์สังคมใช้ค าทั้งสองท าแทนที่กันได้เช่นอาจพูดว่า “วัจนลีลา
เป็นทางการ” หรือ “ท าเนียบภาษาเป็นทางการ” ก็มีความหมายเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ถ้า
พิจารณาความหมายของค าทั้งสองอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอยู่บ้าง ประการแรก 
วัจนลีลาเน้นความหมายด้านรูปแบบหรือลักษณะของภาษาที่ใช้ แขนงวิชาที่มุ่งวิเคราะห์ รายละเอียด
ของรูปแบบหรือลักษณะของภาษาที่ใช้ต่างๆ กันตามตัวแปรทางสังคม มีชื่อว่า วัจนลีลาศาสตร์ 
(stylistics) ส่วนค าว่า ท าเนียบภาษา มีความหมายทั่วไปมากกว่าและคลุมความหมายของวัจนลีลา
ด้วย คือ อาจหมายถึงประเภทของภาษาและอาจหมายถึงรูปแบบของภาษาที่ใช้ด้วย เช่นเมื่อเรากล่าว
ว่า “ท าเนียบภาษากฎหมายใช้วัจนลีลาเป็นทางการ”เป็นต้น อีกประการหนึ่ง นักภาษาศาสตร์ส่วน
ใหญ่ใช้ค าว่า วัจนลีลา อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือหมายถึงรูปแบบของภาษาที่แตกต่างกันด้วยระดับที่
แตกต่างกันของความเป็นทางการหรือความระมัดระวังในการพูด/การเขียน ส่วนท าเนียบภาษา จะ
แยกให้แตกต่างกันด้วยระดับดังกล่าวก็ได้ หรือจะแบ่งด้วยเกณฑ์ใดก็ได้ ดังนั้น ค าว่า  ทําเนียบภาษา 
จึงเป็นค าที่มีความหมายกว้างกว่า วัจนลีลา  
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วัจนลีลำ 
 
 อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (  2544: 148-161 )  ได้อธิบายเกี่ยวกับวัจนลีลาไว้พอสังเขป 
สามารถสรุปได้ดังนี้ วัจนลีลา หมายถึงรูปแบบหรือลักษณะของวิธภาษาที่แตกต่างกันตามสถานการณ์
การใช้ภาษา คนส่วนใหญ่จ าแนกวัจนลีลาออกเป็น 2 ระดับ หรือ 2 ประเภท ได้แก่ วัจนลีลาเป็น
ทางการ (ระดับสูง) และวัจนลีลาไม่เป็นทางการ (ระดับต่ า) การแบ่งเช่นนี้กว้างและประยุกต์ให้เข้ากับ
ภาษาในสังคมไทยได้ วัจนลีลาเป็นทางการ คือ รูปแบบภาษาไทยที่มีลักษณะสมบูรณ์ในทุกด้าน เช่น 
มี      การออกเสียงแบบสมบูรณ์  เช่น  ค าว่า  มหาวิทยาลัย  ออกเสียงว่า  มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย 
ประวัติศาสตร์ ออกเสียงว่า ประ-หวัด-ติ-สาด ไม่มีการใช้ค าย่อหรือค าสแลง รูปประโยคก็สมบูรณ์ ไม่
มีการละประธาน เช่นพูดว่า “ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เราก าลังพิจารณามีความส าคัญมาก” ผู้ใช้วัจนลีลา
แบบนี้จะต้องระมัดระวัง และรู้สึกตัวเสมอ ตัวอย่างเช่น การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวรายงานต่อ
บุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าเป็นต้น ตรงกันข้าม ในวัจนลีลาไม่เป็นทางการ ค าว่า 
มหาวิทยาลัย จะออกเสียงเป็น มหา-ลัย หรือ มหา-ทลัย ประวัติศาสตร์ เป็น ประ-หวัด-สาด ปะ-หวัด-

สาด มีการใช้สแลง หรือค าย่อ รูปประโยคมักมีการละประธาน เช่นพูดว่า  “คิดว่าเรื่องที่ดูกันอยู่นี้
ส าคัญ” ผู้ใช้วัจนลีลาไม่เป็นทางการไม่ต้องระมัดระวัง และส่วนใหญ่จะพูดออกมาตามธรรมชาติ 
ตัวอย่างเช่น พูดกับคนที่ใกล้ชิด หรือต่ ากว่า หรือพูดเรื่องเล่นๆ ไม่จริงจัง  
 วัจนลีลาที่ต่างกันเกิดจากการใช้รูปภาษาให้ต่างกันตามสถำนกำรณ์ หมายถึง สภาวะที่เกิด
จากปัจจัย 4 ประการรวมกัน ได้แก่ กาลเทศะ (setting) เรื่องที่พูด (topic)  ความสัมพันธ์ทางสังคม
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง (Social relationship between the speaker and the hearer) และทัศนคติ 
ของผู้พูด (psychological attitude)  ( อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2544: 149-151 )   
 
 1. กำลเทศะ 
  หมายถึง เวลา และ/หรือ สถานที่ของผู้พูดหรือการใช้ภาษา เช่น เวลาราชการในห้อง
ประชุม เวลานอกราชการในร้านอาหาร ที่บ้านตอนเย็นเป็นต้น กาลเทศะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อการ
ใช้ภาษาอย่างอัตโนมัติ ผู้พูดภาษาไทยทุกคนเปลี่ยนภาษาของตนตามกาลเทศะเสมอ เช่น เพ่ือน
ร่วมงานพูดกันในห้องประชุมจะใช้รูปภาษาที่เป็นทางการมากกว่าพูดกันนอกห้องประชุม เช่น ใช้ค า
เรียกตัวเองว่า ดิฉัน ในห้องประชุมแต่ใช้ชื่อตนเอง (เช่น “นิด”) หรือค าเรียกญาติ (เช่น “พ่ี”) เมื่ออยู่
นอกห้องประชุม ครูพูดกับนักเรียนในห้องเรียนกับนอกนักเรียนมักใช้ภาษาต่างกัน เมื่ออยู่ในห้องเรียน
จะใช้ภาษาท่ีเป็นทางการมากกว่า เช่น ใช้ประโยคสมบูรณ์ เรียกชื่อจริงของนักเรียน แต่นอกห้องอาจ
ใช้ค าย่อและเรียกชื่อเล่นเป็นต้น 
 
 2. เรื่องท่ีพูด 

  เป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้ภาษาแปรไป ผู้พูดมักเลือกใช้ศัพท์ให้เหมาะกับเรื่องที่พูด 
ศัพท์เฉพาะวงการหรือศัพท์เทคนิค เป็นหลักฐานที่ดีที่แสดงให้เห็นการใช้ภาษาที่แปรไปตามเรื่องที่พูด 
ถ้าได้ยินค าว่า ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ไดรว์ หน่วยความจ า ไบท์ เราทราบได้ทันทีว่าผู้พูดก าลังพูดเรื่อง
คอมพิวเตอร์ เรื่องบางเรื่องเหมาะกับการใช้ภาษาเป็นทางการ เช่น เรื่องเกี่ยวกับวงการวิชาการ การ
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เจรจาทางธุรกิจ เรื่องบางเรื่องจะใช้ภาษาท่ีเป็นทางการน้อยลง เช่น การท่องเที่ยว ดินฟ้าอากาศ และ
บางเรื่องมักใช้ภาษาไม่เป็นทางการเลย เช่น ละครทีวี ตลกล้อเลียน การกีฬาเป็นต้น 
 
 3. ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมระหว่ำงผู้พูดกับผู้ฟัง 
  เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ผู้พูดต้องใช้ภาษาแปรไป ผู้พูดจะต้องค านึงถึงผู้ฟังเสมอจึงจะใช้
ภาษาได้เหมาะสม การใช้สรรพนามและค าเรียกขานในภาษาไทย เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการใช้
ภาษาที่แปรไปตามสถานภาพทางสังคมของผู้พูดกับผู้ฟังที่สัมพันธ์กัน เมื่อดูตัวอย่างการใช้ค าเรียก
ตนเอง จะเห็นว่าในภาษาไทยมีมากกว่า 10 ค า ในขณะที่ภาษาอังกฤษมีเพียงค าเดียวคือ “I” ใน
ภาษาไทยการที่ผู้พูดจะใช้ค าเรียกตนเองค าใดจึงจะเหมาะสม เช่น กู  อ๊ัว ข้า ผม กระผม ดิฉัน หนู เรา 
ฉัน แม่ หม่อมฉัน ตลอดจน ข้าพระพุทธเจ้า ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเขาก าลังพูดกับใครและผู้นั้นสัมพันธ์กับ
เขาอย่างไร อีกนัยหนึ่ง บทบาทของผู้ฟังที่สัมพันธ์กับผู้พูดเป็นตัวก าหนดการใช้ค าเรียกตนเอง 
นอกจากนั้นค าเรียกขานหรือค าเรียกบุคคลที่เราก าลังพูดด้วย ก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นประเด็น
ดังกล่าวนี้ เช่น การที่เราจะเรียกคนที่พูดด้วยว่า คุณ  น้อง พ่ี แม่ ป้า คุณหมอ อาจารย์ ท่านคะ ที่
รัก  หรือใช้ชื่อ ก็ย่อมขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่เราพูดด้วยเป็นอะไรกับเรา (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน
หนังสือเรื่อง การใช้ค าเรียกขานในภาษาไทยกรุงรัตนโกสินทร์ โดย ม.ร.ว. กัลยา ติงศภัทิย์ และอมรา 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2531) 
 
 4. ทัศนคติของผู้พูด 

  การที่ผู้พูดมีความรู้สึกหรือมีสภาวะทางจิตใจอย่างไรย่อมมีผลกระทบต่อการใช้ภาษา
ด้วย เช่น รู้สึกเอาจริงเอาจัง หรือรู้สึกเป็นกลางๆ หรือรู้สึกเบาสมอง ไม่เครียด ก็จะเลือกใช้ภาษาเป็น
ทางการ กึ่งทางการ หรือไม่เป็นทางการตามล าดับ  
 
 ปัจจัยทั้ง 4 ประการดังกล่าวข้างต้นรวมกันเป็น สถานการณ์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
ภาษาให้เหมาะสม เราสามารถเขียนแผนภูมิสถานการณ์ของการใช้ภาษาดังนี้ 
 
 กำลเทศะ 

 

 เรื่องท่ีพูด     สถำนกำรณ ์    วัจนลีลำ  

 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้พูดและผู้ฟัง 
 

 ทัศนคติ 
 

ภาพที่  4.1  องค์ประกอบของสถานการณ์การใช้ภาษา 
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 แผนภูมิภาพที่  4.1  แสดงให้เห็นว่า  วัจนลีลาแบบต่างๆ  เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์
ต่างๆ กัน  และสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ถูกก าหนดโดยปัจจัยที่กล่าวข้างต้น 4 ประการ 
 มาร์ติน โจส (Martin Joos)  เขียนหนังสือเรื่อง The Five Clocks (Joos, 1961) ซึ่ง
หมายถึง  five  styles (เขาเปรียบเทียบวัจนลีลาเป็นนาฬิกา) เขาวิเคราะห์ให้เห็นความแตกต่าง
ของวัจนลีลา 5 ระดับ ในภาษาอังกฤษซึ่งเรียงล าดับจากที่เป็นทางการมากที่สุดไปหาที่เป็นทางการ
น้อยที่สุด ดังนี้ 
 1. Frozen style (วัจนลีลาตายตัว) 
 2. Formal style (วัจนลีลาเป็นทางการ) 
 3. Consultative style (วัจนลีลาหารือ) 
 4. Casual style (วัจนลีลาเป็นกันเอง) 
 5. Intimate style (วัจนลีลาสนิทสนม) 
 
 วัจนลีลาทั้ง  5  แบบนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับภาษาไทยได้โดยก าหนดการใช้ตาม
สถานการณ์ดังนี ้ 
 
 1. วัจนลีลำตำยตัว  คือรูปแบบของภาษาที่ใช้พูดกับหรือพูดถึงบุคคลที่เป็นที่เคารพ
สักการะสูงสุด เช่น พระมหากษัตริย์ และใช้ในการเทศะที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ในพิธีทางศาสนา หรือที่เป็น
พิธีการมากๆ ในศาล ในที่ประชุมรัฐสภา เป็นต้น ลักษณะของภาษามีความเด่นตรงความอลังการ 
ความซับซ้อน และความเป็นภาษาเก่าแก่ที่ใช้มาเป็นเวลานานในสังคม 

 

  ตัวอย่ำง 
  1.1 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลอัญเชิญใต้ฝ่า
ละอองธุลีพระบาทพระราชทานปริญญาบัตร 
  1.2 ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจง    
ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ 
  1.3 ข้าแต่ศาลที่เคารพ… 
  1.4 บทสวดมนต์ต่างๆ 
 
 2. วัจนลีลำเป็นทำงกำร  คือรูปแบบของภาษาที่ใช้ในโอกาสส าคัญใช้พูดกับบุคคลที่    
สูงกว่าและใช้พูดเรื่องส าคัญ ซึ่งผู้พูดมีความเอาจริงเอาจัง เช่น การเขียนบทความวิชาการ การกล่าว
สุนทรพจน์ การบันทึกรายงานการประชุม การเขียนจดหมายราชการ ลักษณะของภาษาในวัจนลีลานี้
ไม่อลังการและตายตัวเท่าวัจนลีลาตายตัว แต่มีรูปแบบที่ซับซ้อนและสมบูรณ์ตามไวยากรณ์ของ
ภาษาไทย 
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  ตัวอย่ำง 
  2.1 รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าการเจริญเติบโตของใบหน้าและ
กะโหลกศีรษะมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของร่างกาย 
  2.2 มันฝรั่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด เลือกแนะน าให้ชาวไทยภูเขาปลูกเป็นพืชทดแทนยาเสพติด 
  2.3 ฝ่ายวางแผนและพัฒนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
การด าเนินการจัดตั้งวิทยาลัยปิโตรเคมี 
 
 3. วัจนลีลำหำรือ  คือรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ การงาน การซื้อขาย ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งในการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการ ผู้พูดมีความจริงจังน้อยกว่าในวัจนลีลา
เป็นทางการ แต่ก็มากกว่าในวัจนลีลาเป็นกันเอง ลักษณะด้านภาษาของวัจนลีลาหารือมีโครงสร้างที่
หลวมกว่าและไม่สมบูรณ์ตามกฎไวยากรณ์ มีการละค า เช่น ละประธานของประโยค มีการใช้ค า
ภาษาต่างประเทศ และประโยคซับซ้อนน้อยกว่า 
 

  ตัวอย่ำง 
  3.1 คิดว่า Idea ที่คุณเสนอมาฟังดูน่าสนใจมาก 
  3.2 สนใจสินค้าตัวใหม่ไหมครับ 
  3.3 เรื่องนี้คงต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้ 
  3.4 หวังว่า ท่านทั้งหลายคงได้ประโยชน์จากการบรรยายครั้งนี้ 
 
 4. วัจนลีลำเป็นกันเอง เป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้พูดในโอกาสที่ไม่เป็นทางการไม่มี
พิธีรีตอง เช่น ที่งานเลี้ยง โรงอาหาร สนามเด็กเล่น ฯลฯ ใช้พูดกับบุคคลที่เท่าเทียมกัน หรือที่คุ้นเคย
พอสมควร ผู้พูดจะรู้สึกสบายสบายไม่ตึงเครียด ลักษณะของภาษา มีข้อสังเกตได้คือมีการออกเสียงไม่
ชัดเจน มีการกร่อนค า หรือใช้ค าย่อ มีการใช้สแลง และค าลงท้าย (เช่น นะ ชิ เถอะ) รูปประโยคไม่
ซับซ้อน และมีการละประทานมากกว่าในวัจนลีลาหารือ 

 

  ตัวอย่ำง 
  4.1 ตอนนี้ว่างหรือป่าว จะไปพบ 
  4.2 ตกลง เจอกัน บ่ายโมงวันพุธนะ อย่าลืมนะ 
  4.3 วันนี้เจอวิทยากรเบี้ยวแหละ ไม่มาเอามาดื้อๆเลย 
 
 5. วัจนลีลำสนิทสนม คือรูปแบบการใช้ภาษาที่พูดเฉพาะกับคนที่สนิทที่สุด เช่น บุคคล
ในครอบครัว ระหว่างพ่ีน้อง สามีภรรยา ใช้พูดเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่รู้กันอยู่อย่างดีในคู่สนทนา 
ลักษณะของภาษาอาจแยกจากวัจนลีลาเป็นกันเองได้ยาก แต่อาจสังเกตได้จากการกร่อนของค าและ
ประโยคมมีากกว่าและมีการใช้ค าย่อ ค าเฉพาะกลุ่ม หรือค าสบถสาบานมาก 
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  ตัวอย่ำง 
  5.1 หิวยัง เอาเลยมั้ย 
  5.2 จะมีแค่นี้ สอ บอ มอ 
  5.3 ดูซี่ จ้าบเป็นบ้าเลย 
  5.4 บ่ายนี้ เลียน (เรียน) ป่าว (หรือเปล่า) 
 
 ในจ านวนวัจนลีลาทั้ง 5 แบบที่กล่าวมาข้างต้นนั้น วัจนลีลาที่เป็นกลางที่สุดคือ วัจนลีลา
หารือ ซึ่งเป็นวัจนลีลาที่มีความเป็นทางการในระดับตรงกลางและใช้ในโอกาสต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน
มากที่สุด ในสังคมไทย  วัจนลีลาที่ส าคัญแต่ยากและซับซ้อนส าหรับคนไทย  ได้แก่วัจนลีลาตายตัว  
เช่น  ค าราชาศัพท์ ซึ่งคนไทยต้องใช้เมื่อพูดกับ/หรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ 
 
 

รำชำศัพท์ 
 
 อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (  2545 78 )ได้กล่าวถึงราชาศัพท์ไว้ว่า  ราชาศัพท์  หมายถึง  ค าที่
คนสามัญใช้เมื่อพูดถึงหรือพูดกับพระเจ้าแผ่นดินและพระบรมวงศานุวงวงศ์ เนื่องจากในวัฒนธรรม
ไทย  เมื่อคนทั่วไปกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ พระราชินี  พระองค์เจ้า  เจ้าฟ้า  และหม่อมเจ้า  
เขาจะต้องเปลี่ยนภาษาธรรมดาเป็นภาษาที่ต่างออกไป ภาษาที่มีรูปแบบต่างออกไปเมื่อใช้ในกรณี
เฉพาะนี้ คือท าเนียบภาษานั่นเอง  ดังนั้นราชาศัพท์จึงถือได้ว่าเป็นท าเนียบภาษาหนึ่งของภาษาไทย 
เป็นท าเนียบภาษาท่ีใช้วัจนลีลาตายตัว  
 นักวิชาการบางท่านได้ใช้ค าว่า “ราชาศัพท์” ในความหมายที่กว้างกว่าที่กล่าวข้างต้น คือ 
หมายถึงศัพท์ที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านาย เชื้อพระวงศ์และรวมไปถึงค าสุภาพทั่วไปที่ใช้แทน
ค าศัพท์สามัญที่ฟังดูไม่เสนาะหูอีกด้วย ทั้งนี้คงเป็นเพราะแรกเริ่มทีเดียว   คนสามัญต้องเปลี่ยนค า
สามัญเป็นค าที่สุภาพมากขึ้นเมื่อกล่าวบังคมทูลหรือกล่าวถึงพระมหากษัตริย์  ต่อมาค าสุภาพเหล่านั้น
แพร่หลาย ขึ้นจึงใช้เมื่อคนสามัญพูดกันเองด้วย โดยเฉพาะในสถานการณ์เป็นทางการ ดังนั้นใน
หนังสือหรือต าราที่เกี่ยวกับราชาศัพท์  เราสังเกตได้ว่าส่วนหนึ่งของเนื้อหาจะเกี่ยว  “ภาษาสุภาพ” 
ซึ่งเป็นรายการท าที่ใช้แทน  “ค าสามัญ”  ดังตัวอย่างข้างล่างนี้  (สุทธิ  ภิบาลแทน.ม.ป.ป.) 
 
  ค ำสุภำพ     ค ำสำมัญ 
  กระบือ     ควาย 
  นางเก้ง     อีเก้ง 
  สุกร      หมู 
  สุนัข      หมา 
  ปลาหาง     ปลาช่อน 
  ปลาใบไม้     ปลาสลิด 
  นกกา     อีกา 
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  นกแร้ง     อีแร้ง 
  ตระหนี่     ขี้ตืด 
  สวมหมวก     ใส่หมวก 
  เถ้าบุหรี่     ขี้บุหรี่ 
  เห็นสมควร     เห็นควรด้วย 
  สามี      ผัว 
  ภรรยา      เมีย 
  ผักทอดยอด     ผักบุ้ง 
      ฯลฯ 
 
 ค าสุภาพดังแสดงเป็นตัวอย่างนี้ มักเป็นค าที่ใช้แทนค าที่ ฟังดูไม่ไพเราะ ค าต้องห้าม ค าที่
ผวนแล้วไม่สุภาพ หรือค าที่มีเสียงพ้องกับค าเรียกอวัยวะเพศเป็นต้น ค าสุภาพเหล่านี้มีบทบาทมากใน
ภาษาเป็นทางการ 
 ส าหรับค าศัพท์ที่ใช้เฉพาะกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์เท่านั้นมี ตัวอย่างดังนี้ 
 
 ค ำกริยำ 
  ท ำเนียบภำษำรำชำศัพท์   ท ำเนียบภำษำปรกติ 
  เสด็จพระราชด าเนิน   ไป (พระมหากษัตริย์) 
  เสด็จ      ไป (เจ้านาย) 
  โปรด      ชอบ, รัก, เอ็นดู 
  ทอดพระเนตร     ดู  
  กริ้ว      โกรธ  
  ทรงพระอักษร    เรียน / อ่านหนังสือ 
  ทรงพระส าราญ     สุขกายสบายใจ 
  ทรงพระประชวร     เจ็บป่วย (พระมหากษัตริย์) 
  ประชวร      เจ็บป่วย (เจ้านาย) 
  ประทับ     นั่ง, อยู่ 
  เสวย      กิน 
  พระราชทาน     ให้ 
  ทรงพระสุบิน     ฝัน 
 
 ค ำนำม 
  ท ำเนียบภำษำรำชำศัพท์   ท ำเนียบภำษำปรกติ 
  ฉลองพระองค์    เสื้อ 
  ซับพระพักตร์     ผ้าเช็ดหน้า 
  ซับพระองค์      ผ้าเช็ดตัว 
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  ฉลองพระบาท     รองเท้า 
  พระวรกาย      ร่างกาย 
  พระบรมฉายาลักษณ์   รูปถ่าย 
  สร้อยพระศอ    สร้อยคอ 
  พระบัญชร     หน้าต่าง 
  พระธ ามรงค์     แหวน 
  พระบรมราชโองการ   ค าสั่ง 
  พระบรมราโชวาท    ค าสอน 
  พระราชปฏิสันถาร    การทักทาย 
  พระราชด ารัส    ค าพูด 
  พระปรมาภิไธย    ชื่อ 
      ฯลฯ 
 
 ค าศัพท์ที่ใช้ในท าเนียบภาษาราชาศัพท์ของไทยมีจ านวนมาก แต่ค าที่ปรากฏในต าราบาง
ค าก็ล้าสมัยและไม่ใช้แล้ว  และอาจมีค าสมัยใหม่เกิดขึ้นและยังไม่ปรากฏในหนังสืออีกด้วย ผู้พูด
ภาษาไทยที่หมั่นสังเกตจะเป็นผู้ที่ใช้ค าราชาศัพท์ ได้ถูกต้อง  นอกจากนั้นเมื่อกล่าวเป็นข้อความ
ต่อเนื่อง ราชาศัพท์ยิ่งเพ่ิมความยากในการใช้ขึ้นอีกเพราะลักษณะของประโยคและถ้อยค าที่ใช้ไม่
เป็นไปตามกฎไวยากรณ์ของภาษาไทยปรกติ นอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาต่างไปตามขั้นของพระราชวงศ์
อีกด้วย 
 ตัวอย่างข้างล่างนี้เป็นแบบเขียนหนังสือกราบบังคมทูลถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
 
 ค าข้ึนต้น 
  ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว  
(ชื่อ) …………………………………………………………. ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระราชอาญาไม่พ้นเกล้าพ้นกระหม่อม1  

(ด าเนินข้อความ) 
……………………………............................................................................................................................. .. 
     (เรียกตนเองว่า “ข้าพระพุทธเจ้า”) 
     (เรียกพระองค์ท่านว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท”) 
 

                                                           
1 เอกสารบางฉบับใช้ว่า  “ขอพระราชทาน…. กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท” และให้ใช้ถ้อยค าต่างออกไป
เล็กน้อยเมื่อกราบบังคมทูลสมเด็จพระราชินีนาถ  คือ  “ขอพระราชทาน.... กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท”  (เช่น “คู่มือ
การใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม และค าลงท้ายในการเขียนหนังสือ และในการกราบบังคมทูล กราบทูล ทูล และค ากล่าวรายงานในพิธีต่างๆ” 
เรียบเรียงโดยคุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ อ้างใน เอกสารประกอบค าบรรยาย  “ราชาศัพท์ในภาษาราชการ” โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อารดา กีระนันทน์ ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง  “ราชาศัพท์กับสังคมไทย” เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยกาญจนา
ภิเษก  22-23  สิงหาคม 2539  จัดโดยภาควิชาภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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 ค าลงท้าย  
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  โปรดกระหม่อม  ขอเดชะ หรือ การจะ
ควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ขอเดชะ  
 
      ลงขื่อ…………………….....................................………. 
      ข้าพระพุทธเจ้า (ลายมือชื่อ) ….........................….. 
 
  จะสังเกตได้ว่าถ้อยค าที่ใช้เป็นค าขึ้นต้นและค าลงท้ายในจดหมายเช่นนี้เป็นค าที่ตายตัว 
ดิ้นไม่ได้ ไม่ว่าผู้ใดจะใช้หรือ ใช้ในสมัยใด ถ้อยค าก็ยังคงเป็นเช่นนี้  ภาษาเช่นนี้เราเรียกว่า วัจนลีลา
ตายตัว ดังกล่าวแล้วข้างต้น 
  อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคลที่เราเขียนจดหมายถึงเปลี่ยนเป็นพระบรมโอรสาธิราชหรือ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ค าข้ึนต้นและค าลงท้ายจะเปลี่ยนไปเป็นดังนี้ 
 
 ค าข้ึนต้น  
  ข้าพระพุทธเจ้า นาย/นาง/นางสาว (ชื่อ) ……………..……………………… ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล (ออกพระนาม) ……………………………………………….  ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท2  
     (ด าเนินข้อความ) 
……………………………………………………………………...............................................................……………….. 
     (เรียกตนเองว่า “ข้าพระพุทธเจ้า”) 
     (เรียกพระองค์ท่านว่า “ใต้ฝ่าละอองพระบาท”) 
 
 ค าลงท้าย 
  ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
  หรือ การจะควรประการใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
 

ลงขื่อ…………………………...............................…. 
       ข้าพระพุทธเจ้า (ลายมือชื่อ) …...................……. 
 
 ในการพรรณนาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  ภาษาท่ีใช้จะต่างจากภาษาปรกติ ดังจะสังเกตได้
จากข้อความที่เป็นตัวเอนในบทตัดตอนต่อไปนี้ซึ่งตัดมาจากค าประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ในเอกสาร
วิทยาวิวัฒน์ จดหมายข่าวฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มิ.ย.-ส.ค. 2539) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้  
                                                           
2 เอกสารบางฉบับใช้  “...ทราบฝ่าละอองพระบาท” 
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 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาสามารถ  ในด้านภาษาไทยและทรง
เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศถึง  3  ภาษา  คือ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  และภาษาเยอรมัน  
พระอัจฉริยภาพและความเชี่ยวชาญ ภาษาต่างๆ  เหล่านี้เป็นที่ประจักษ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
 “พระปรีชาญาณด้านอักษรศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเป็นที่ประจักษ์
เด่นชัดในพระราชนิพนธ์บทความอีกหลายเรื่อง พระราชนิพนธ์แปลทั้งหมดสมบูรณ์ด้วยอรรถรสแห่ง
ต้นฉบับ  ในขณะเดียวกันก็เป็นภาษาไทยที่สละสลวย  ถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้ แสดงให้เห็นถึงกําลัง
พระสติปัญญาด้านภาษา ได้อารมณ์ความรู้สึกตามพระราชประสงค์ นอกจากนี้ ส่วนใดที่เป็นคํา
ประพันธ์ ก็ทรงถ่ายทอดเป็นค าประพันธ์ตามฉันทลักษณ์ไทย แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางด้าน
การประพันธ์และวรรณศิลป์ไปพร้อมพร้อมกับพระอัจฉริยภาพด้านภาษาด้วย  
 “นอกจากภาษาปัจจุบันแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสนพระราชหฤทัยภาษา
โบราณ เช่น ภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาละตินทรงพระราชดําริว่าภาษาโบราณเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ทางด้านศัพท์  และด้านความคิดของการศึกษาภาษาในปัจจุบัน ได้ทรงแปลเรื่องมหาชนกชาดกเป็น
ภาษาไทยด้วยความเข้าพระทัยกระจ่างแจ่มแจ้ง ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์แทรกเรื่องเพ่ือแสดงแง่คิด
ใหม่ๆท่ีเข้ากับเรื่องเดิมได้สนิท เพื่อเสริมความคิดอันเป็นสาระส าคัญชาดกเรื่องนั้นและเพ่ือเน้นให้เห็น
คุณธรรมที่มีพระราชประสงค์จะกล่าวให้ประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย 
 “โลกยุคปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนส าคัญในชีวิตประจ าวัน
และการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชํานาญเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ได้ทรงประดิษฐ์
ใช้เทคโนโลยีในด้านดังกล่าวพัฒนาวิชาการทางด้านอักษรศาสตร์และได้ทรงประดิษฐ์แบบตัวอักษรเท
วนาครีใช้เขียนภาษาบาลี สันสกฤตได้ส าเร็จ”  (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ (  2545 80 
 
 

ท ำเนียบภำษำที่ต่ำงกันตำมวัตถุประสงค ์

 
 ท าเนียบภาษาท่ีต่างกันอาจเกิดจากการใช้ภาษาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน ท าเนียบภาษาที่
เกิดจากวัตถุประสงค์ที่ต่างกันนี้อาจเรียกว่า  “ภาษาเฉพาะกิจ”  ก็ได้  ตัวอย่างของภาษาเฉพาะกิจ
หรือท าเนียบภาษาตามวัตถุประสงค์  เช่น  ภาษาเพ่ือขอบคุณ  ขอโทษ  ขอร้อง  ทักทาย  อ าลา  ถาม
เอาข้อมูล  ฯลฯ  ภาษาเฉพาะกิจที่เด่นเด่นของไทย  ได้แก่  ภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือโน้มน้าวชักจูง
ผู้ฟังให้เชื่อหรือคล้อยตาม  เรียกว่า  “ภาษาโฆษณา”  ภาษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข้อเท็จจริงหรือ
รายงานเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งเรียกว่า “ภาษาข่าว” ภาษาที่ใช้เพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์หรือระเบียบให้คน
ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งเรียกว่า  “ภาษากฎหมาย” ภาษาที่ใช้เสนอความจริงอย่างชัดเจน ไม่อคติ  ซึ่ง
เรียกว่า  “ภาษาวิทยาศาสตร์”  และภาษาที่ใช้เพ่ือการค้าขายหรือด าเนินกิจการธุรกิจต่างๆ ซึ่ง
เรียกว่า  “ภาษาธุรกิจ”  เป็นต้น (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2545 85-86) 
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 1. ภำษำโฆษณำ 

  ภาษาโฆษณาของไทยมีลักษณะที่ต่างจากภาษาปรกติดังนี้ 
  1.1 มีการออกเสียงที่ไม่ธรรมดา  เพ่ือท าให้น่าสนใจ  เช่น  มากซ์ 
  1.2 ใช้ค าอุทานมาก เช่น อู้ฮู โอ้โฮ 

  1.3 ใช้ค าสัมผัสคล้องจองกัน เช่น บ้านชวนฝันให้คุณเลือกสรรได้ดังเนรมิต 
  1.4 ใช้ค าที่ความหมายซึ่งตามปกติไปด้วยกันไม่ได้ เช่น กลิ่นสะอาด รสนิ่ม 
  1.5 ใช้ค าหรือส านวนต่างประเทศมาก เช่น เอ็กซตร้า สเปเซียล 

  1.6 ใช้ค าในหน้าที่ไม่ปกติ เช่น ใช้ค ากิริยาเป็นนาม เช่น สวมสบาย 
  1.7 ใช้การเรียงค าต่างจากปกติ เช่น วางจุของ (ปรกติ = วางของจุ) 
  1.8 ไม่ใช้ลักษณะนาม เช่น สามผู้ยิ่งใหญ่ (ปรกติ = ผู้ยิ่งใหญ่สามคน) 
  1.9 ใช้ค าสแลง เช่น  ลุ้น ซิ่ง 
  1.10 ใช้ค าเปรียบ(อุปมาและอุปลักษณ์)มาก เช่น สวยดั่งเพชร(อุปมา) กล้ามอันทรง
พลัง ของรถบรรทุก (อุปลักษณ์) 
  อนึ่ง ภาษาที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครเป็นผู้แทนราษฎร ใช้เทคนิคเดียวกับภาษา
โฆษณาเพราะมีวัตถุประสงค์ เหมือนกัน ภาษาที่ ใช้รณรงค์การปฏิบัติตามกฎจราจรที่ติดทั่ ว
กรุงเทพมหานคร ในปี  พ.ศ. 2538  ภายใต้ค าสั่งของ  ดร. ทักษิณ  ชินวัตร นั้นเป็นภาษาโฆษณา 
พยายามโน้มน้าวให้คนสนใจและปฏิบัติตาม  ไม่ใช่ภาษากฎหมายที่เป็นกฎเกณฑ์ หรือค าสั่งให้คน
ปฏิบัติตาม ผู้ที่ไม่เข้าใจว่าป้ายรณรงค์ดังกล่าวเป็นภาษาโฆษณา จะยอมรับไม่ได้  เพราะภาษาที่ใช้ฉีก
ออกจากภาษาปรกติมาก  และไม่เป็นไปตามกฎของภาษาที่ใช้ทั่วๆ ไป 
 
 2. ภำษำกฎหมำย 

  ภาษากฎหมายของไทยเป็นท าเนียบภาษาที่เด่นมาก ใช้ในการเขียนกฎหมายแพ่ง  
กฎหมายอาญา  กฎหมายพาณิชย์  พระราชบัญญัติ  กฎระเบียบต่างๆ  ตลอดจนรัฐธรรมนูญ   
นอกจากนั้นเอกสารประเภททะเบียนสมรส  สัญญาข้อตกลง  ใบหย่า  พินัยกรรม  โฉนดที่ดิน  
สิทธิบัตร  ทะเบียนการค้า  ค าให้การหมายศาล ฯลฯ ก็ใช้ภาษากฎหมายทั้งสิ้น  
  ภาษากฎหมายมีลักษณะเฉพาะ ทั้งด้านค าศัพท์และไวยากรณ์ ค าศัพท์เฉพาะบางค าก็
ดูเหมือนค าธรรมดา แต่มีความหมายพิเศษ  เช่น  ผู้เยาว์  มิได้หมายความว่า “ผู้อายุน้อย” แต่แปลว่า 
“ผู้ที่ต้องอยู่ในปกครองของผู้หนึ่งผู้ใด” ปุริมสิทธิ์ หมายถึงสิทธิที่จะได้รับช าระหนี้ก่อนเจ้าหนี้คนอ่ืนใน
หนี้อันเดียวกัน 
 
  วากยสัมพันธ์ของภาษากฎหมายก็มีลักษณะเฉพาะ กาญจนา  โรจนพานิช  (2539) 
ศึกษาภาษากฎหมายไทย โดยมุ่งวิเคราะห์การเรียงค าในประโยค  ความซับซ้อนของประโยค และการ
เชื่อมโยงความสัมพันธสาร (discourse) ผู้วิจัยวิเคราะห์ลักษณะที่สังเกตได้ว่าเด่นในภาษากฎหมาย
ไทย แล้วน าลักษณะดังกล่าว มาเปรียบเทียบกับภาษาที่ใช้ในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์   ซึ่งผู้วิจัย
ใช้เป็นตัวแทนของท าเนียบภาษาเป็นทางการอ่ืนๆ ของไทย 
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  กาญจนาพบว่าลักษณะที่ปรากฏในภาษากฎหมายมากกว่าในบทบรรณาธิการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่การเรียงค าโดยขึ้นต้นประโยคด้วยค าว่า ให้ หรือ ห้าม และการใช้อเนกรรถ
ประโยค ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย ให้ หรือ ห้ำม เช่น  
  ให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น  

  ให้เจ้าพนักงานผู้ทําบันทึกลงลายมือของตนในบันทึกนั้น  

  ห้ามมิให้อุทธรณ์คําสั่งนั้นในระหว่างพิจารณา  

 
  อเนกรรถประโยค (สังเกตได้จากค าเชื่อมที่ขีดเส้นใต้) เช่น  
  ถ้าผู้กระทําความผิดยังไม่ได้รับโทษหรือกําลังรับโทษอยู่และโทษที่กําหนดตามคํา
พิพากษาหนักกว่าโทษที่กําหนดตามกฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง… 

  ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กัน  มิได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบท
กฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี  
 
  การที่ภาษากฎหมายใช้ลักษณะ 2 ประการข้างต้น มากจนเป็นลักษณะเด่นเป็นเพราะ
ภาษากฎหมายต้องมีความศักดิ์สิทธิ์ มีอ านาจเด็ดขาด  จึงใช้ค าว่า  ให้และห้าม วางหน้าประโยค 
นอกจากนั้น  ภาษากฎหมายต้องชัดเจน และต้องไม่เกิน และต้องไม่เยิ่นเย้อ การใช้อเนกรรถประโยค 
ท าให้เกิดคุณสมบัติดังกล่าวได้ เพราะท าให้สามารถรับข้อความได้เป็นจ านวนมากแต่ความชัดเจน
ยังคงอยู่ โดยดูที่ค าว่า  และ หรือ หรือ 
  งานวิจัยของกาญจนายังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าลักษณะอ่ืนๆ เช่น การใช้สังกรประโยค 
โดยเฉพาะนามานุประโยค การใช้ค าสรรพนามแทนค านาม การละประธานของประโยค และการใช้
ค าเชื่อมระหว่างประโยค เช่น อย่างไรก็ตาม อนึ่ง ทั้งนี้  ฯลฯ  ปรากฏในบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
มากกว่าภาษากฎหมายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  ภาษากฎหมายไทยมีแนวโน้มที่
จะหลีกเลี่ยงการใช้ลักษณะดังกล่าว 
 
 3. ภำษำธุรกิจ 

  ภาษาธุรกิจ เป็นท าเนียบภาษาเฉพาะกิจประเภทหนึ่ง ลักษณะของภาษาธุรกิจไทย
หรือภาษาไทยธุรกิจยังมีผู้ศึกษาวิจัยไว้อย่างละเอียดน้อยมาก หนังสือเรื่อง การใช้ภาษาไทยทางธุรกิจ 

โดยวิน หนูบุตร (2527) ก าหนดขอบเขตของภาษาธุรกิจกว้างมาก โดยรวมท าเนียบภาษาอ่ืนอ่ืนเข้าไว้
ด้วย เช่น ภาษาโฆษณา  ภาษาการสัมภาษณ์  การเขียนค าอวยพร  การแถลงข่าว  การเขียนบทความ
วิชาการ  เป็นต้น วิน  หนูบุตร  ให้ค า จ ากัดความ  ภาษาธุรกิจหมายถึง  “ภาษาที่มีมวลอ านาจ 
สามารถโน้มน้าว เร่งเร้าผู้ฟังหรือผู้อ่านให้มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความส าเร็จทางธุรกิจได้” และระบุ
ว่าภาษาไทยธุรกิจต้องมีลักษณะ 4 ประการคือ 
  3.1 มีความกระทัดรัด  เช่น  ใช้ “บริษัทจะจัดงานแสดงสินค้า” แทน “ทางบริษัทจะ
ท าการจัดงานแสดงสินค้า” 
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  3.2 ชัดเจนและมีน้ าหนัก  โดยการใช้ภาพพจน์ต่างๆ  เช่น  อุปมา  อุปลักษณ์  ค า
พังเพย  สุภาษิต  นิทาน  ปรพากย์  (Antithesis)  บุคลาธิษฐาน (Personification) 
  3.3 ถูกต้องเหมาะสม เช่น ใช้ “งามเฉิดฉัน” ไม่ใช่ “งามเฉิดฉันท์” ใช้ “ผู้จัดการจะ
ร้องเพลง...” ไม่ใช่ “ผู้จัดการจะมาในเพลง...” 
  3.4 สุภาพ เช่น แทนที่จะพูดว่า “กระผมจะเรียนเรื่องนี้ให้ท่านทราบครับ” ให้ใช้ 
“หากทา่นจะกรุณาสงเคราะห์ในเรื่องนี้ได้ จะเป็นพระคุณยิ่ง” 
  นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ลักษณะเด่นของภาษาธุรกิจของภาษาอังกฤษมีลักษณะดังนี้ 
  1. ใช้ค ารูปธรรมและเฉพาะเจาะจง เช่น ภาษาทั่วไป  พูดว่า  a huge loss ภาษา
ธุรกิจจะพูดว่า a $3 million loss 
  2. พูดประหยัดถ้อยค า  ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย  เช่น  ภาษาทั่วไป  พูดว่า  For  the 
period a year ภาษาธุรกิจจะพูดว่า annually 
  3. ไม่เอนเอียงทางเพศ เช่น ภาษาทั่วไปใช้ businessmen, Foreman, insuranceman 
ภาษาธุรกิจจะใช้ Business Executives, Supervisor, insuranceagent แทนตามล าดับ 
 
 4. ภำษำวิทยำศำสตร์ 
  เช่นเดียวกับภาษาไทยธุรกิจ ภาษาวิทยาศาสตร์ในภาษาไทยก็ยังไม่มีผู้ศึกษาไว้โดยตรง
จึงไม่มีการสรุปลักษณะที่ชัดเจนไว้ให้เห็น แต่ในภาษาอังกฤษ  Scientific English เป็นท าเนียบภาษา
ที่มีความส าคัญและมีผู้ศึกษาและเขียนต าราไว้มาก สรุปลักษณะได้ดังนี้ 
  4.1 มีความเป็นกลางไม่มีผู้กระท า  แต่เน้นกระบวนการจึงใช้ประโยค  Passive 
มากกว่าปกติเช่น 
   4.1.1 ภาษาท่ัวไป : We have to control locusts. 
   4.1.2 ภาษาวิทยาศาสตร์ : Locusts have to be controlled. 
  4.2 มีความเป็นสากล จึงใช้กริยาปัจจุบันกาล และค านามไม่เฉพาะเจาะจง เช่น 
   4.2.1 ภาษาท่ัวไป : Newton found that (all the masses attracted each 
other.) 
   4.2.2 ภาษาวิทยาศาสตร์ : Newton  found  that  all  the  masses  
attract each other. 
  4.3 เน้นวัตถุประสงค์หรือหน้าที่ของสิ่งที่กล่าวถึง  จึงมีการวาง  Infinitive  ไว้หน้า
ประโยค เช่น 
   4.3.1 ภาษาท่ัวไป : A sample is put under a microscope to determine 
the number of cell. 
   4.3.2 ภาษาวิทยาศาสตร์ : To determine the number of cell, A sample 
is put under a microscope 
  4.4 ผู้รวบรัดแต่ได้ใจความมาก จึงใช้ค านามขยายค านาม เช่น 
   4.4.1 ภาษาท่ัวไป : the head of the cylinder ; the removal of heat. 
   4.4.2 ภาษาวิทยาศาสตร์ : cylinder head ; heat removal. 
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  4.5 ไม่เน้นความสละสลวย  แต่พูดให้สั้น  จึงใช้  past  participle  และละค าบางค า 
เช่น 
   4.5.1 ภาษาทั่วไป : The steel is heated, then it is quenched rapidly in 
water. It is heated again and this time it is cooled slowly. 
   4.5.2 ภาษาวิทยาศาสตร์ : The steel is heated, quenched, reheated 
and finally cooled slowly. 
 
 

ท ำเนียบภำษำที่ต่ำงกันตำมสื่อ 

 

 ภาษาท่ีเราใช้อาจแปรไปตามวิธีการสื่อสาร  หนังสือด้วย  ภาษาท่ีสื่อทางโทรศัพท์  โทรเลข 
โทรสาร  จดหมาย  หรือพูดตัวต่อตัวย่อมมีลักษณะต่างกันเพราะสื่อเป็นตัวบังคับให้ภาษาที่ใช้มี
รูปลักษณะต่างกันไป 
 งานวิจัยของศักดิ์สิทธิ์ ลิมกุลาคมน์ (2534) ซึ่งเปรียบเทียบภาษาโฆษณาทางโทรทัศน์และ
นิตยสาร แสดงให้เห็นว่าภาษาโฆษณาแม้จะพูดเรื่องเดียวกัน  คือ  มุ่งโฆษณาสินค้าตัวเดียวกัน ก็ใช้
กลวิธีที่แตกต่างกันทางโทรทัศน์และนิตยสาร ลักษณะที่เด่น ในนิตยสารจะใช้ค าต่างประเทศมากกว่า  
และใช้สแลงมากกว่าในโทรทัศน์  
 การพูดต่อหน้ากับพูดทางโทรศัพท์  จะใช้ลักษณะของภาษาต่างกัน  การพูดทางโทรศัพท์
อาจต้องเยิ่นเย้อกว่า  ใช้ประโยคซ้ ามากกว่า เพราะการพูดทางโทรศัพท์  ผู้พูดไม่เห็นหน้าผู้ฟัง ใช้
ภาษาท่าทางไม่ได้  จึงต้องพ่ึงค าพูดอย่างเดียว  
 การเขียนจดหมายส่วนตัว  เป็นการพูดโดยสื่อการเขียน  ในขณะที่ลักษณะของภาษาส่วน
ใหญ่ยังจะเป็นภาษาพูด  จะมีเวลาคิดมากกว่าการสนทนาปรกติ  จึงมีลักษณะของภาษาเขียนตนอยู่  
ดังจะสังเกตได้จากการมีประโยคที่ซับซ้อนมากกว่า ภาษาที่ใช้ในโทรเลข  ซึ่งในปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม
แล้วนั้น  จะมีลักษณะที่สั้น  แต่กินใจความที่สุด  ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของท าเนียบภาษาที่แตกต่างกัน
ตามสื่อจดหมาย โทรทัศน์  และโทรเลข  สถานการณ์คือ  “คิดจะเดินทางกลับจากต่างประเทศและ
สื่อสารเพื่อให้พ่ีชายไปรับที่สนามบิน” 
 
 จดหมำย : นิดจะเดินทางกลับวันอังคารที่ 6 ส.ค. นี้  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  ที่ 
TG 507 คงจะถึงราวๆ 4 ทุ่มครึ่ง พี่หน่อยมารับนิดด้วยนะ  
 
 โทรศัพท์ : นิดจะกลับบ้านวันอังคารนี้นะ วันที่ 6 สิงหา ที่จะถึงนี้แหละ สายการบินไทย
อินเตอร์ไฟลท์ TG 507  นะ  พ่ีหน่อยว่างหรือเปล่า  มารับนิดด้วยนะ อย่าลืมนะ  เครื่องลงประมาณ 
4 ทุ่มครึ่ง  
 
 โทรเลข : ถึงอังคารที่ 6 TG 507 รับด้วย  
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 จะสังเกตได้ว่าภาษาที่ใช้สื่อต่างกันมีโครงสร้างของประโยคต่างกัน  เช่นมีประธานของ
ประโยคหรือไม่ ใช้ค าศัพท์ต่างกัน  เช่นใช้  “เดินทางกลับ”  หรือ “กลับ” ใช้ค าลงท้ายหรือไม่ใช้ เช่น  
ค าว่า แหละ นะ เหล่านี้เป็นลักษณะบางประการที่แสดงให้เห็นท าเนียบภาษาท่ีต่างกันโดยสื่อ 
 
 

กระบวนกำรบัญญัติศัพท ์

 
 กระบวนการหรือข้ันตอนของการบัญญัติศัพท์นั้น ได้ปรากฏให้เห็นแล้วเมื่อกล่าวถึงประวัติ
ความเป็นมา  กล่าวคือมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์  แล้วจะต้องมีคณะกรรมการพิจารณาอีกทีหนึ่ง 
ซ่ึงแต่เดิมคือสมาคมวรรณคดี  แต่ต่อมาคือราชบัณฑิตยสถาน 
 ในปัจจุบันนี้  การบัญญัติศัพท์อย่างเป็นทางการยังคงเป็นหน้าที่ของราชบัณฑิตอยู่   แต่
ขั้นตอนเปลี่ยนไปบ้าง  กล่าวคือ  คณะอนุกรรมการวิชาการประจ าแต่ละสาขาจะท าหน้าที่หลักในการ
บัญญัติศัพท์ เมื่อเสร็จแล้วค าศัพท์เหล่านั้นจะได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการทบทวนศัพท์  
หลังจากนั้นคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย  จะเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรเพ่ือให้แก้ไข ก่อน
ประกาศใช้ได้  อย่างไรก็ตาม  ระบบล่าสุดของการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานปรับให้คล่องตัว 
มากขึ้น  กล่าวคือให้การบัญญัติศัพท์เสร็จสิ้ในคณะกรรมการแต่ละสาขาทีเดียว ซึ่งท าให้การเผยแพร่
บัญญัติออกสู่สาธารณชนสามารถท าได้รวดเร็วขึ้น (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2545:173) 
 นอกจากราชบัณฑิตยสถานแล้ว ยังมีกลุ่มบุคคล  หรือปัจเจกบุคคล ในแวดวงต่างๆ อีกที่
ท าการบัญญัติศัพท ์จะเห็นได้จากตัวอย่างหนังสือศัพท์บัญญัติต่อไปนี้ 
 
 พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์  โดยทักษิณา  สวนานนท์ (2533) 

 
 ศัพทานุกรมสื่อสารมวลชน  โดยคณาจารย์แผนกอิสระวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2520) 

 
 สารานุกรมศัพท์รัฐประศาสนศาสตร์  โดยอุทัย  หิรัญโต (2526) 
 ศัพทานุกรมกิจการท่าเรือ  โดย  แผนกเผยแพร่  กองข้อสนเทศและเผยแพร่ ฝ่ายวิชาการ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

 
 ศัพท์วิชาการทางรัฐศาสตร์  โดย จรูญ  สุภาพ (2512) 

 
 ศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้า  โดย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  กระทรวง
อุตสาหกรรม  

 
 พจนานุกรม  อังกฤษ-ไทย  ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์  การธนาคาร  และ  ธุรกิจ  โดย  วารี  
พงษเวช 
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 ศัพท์วิชาบริหารการคลัง  โดย  ขจร  สาธุพันธ์  (2514) 

 
 ปทานุกรมการบริหาร  โดย  ติน  ปรัชญพฤทธิ์  และ  อิสระ  สุวรรณบล  (2514) 

 
 ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา  โดย  คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย  (2517) 

 
 คําจํากัดความศัพท์ในภาษาศาสตร์สังคม  โดย  อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  (2532) 
 

ศัพท์บัญญัติกับทัศนคต ิ

 
 (อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ์ .2545: 177) กล่าวว่า ทัศนคติของคนไทยมีผลมากต่อศัพท์บัญญัติ 
ศัพท์บัญญัติจะเป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่นิยมใช้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับทัศนคติเป็นอย่างมาก 
ตัวอย่างเช่น ค าว่า คอมพิวเตอร์ เป็นค าที่ติดตลาดมากกว่าค าว่า คณิตกร ซึ่งเป็นศัพท์บัญญัติของ
ราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้เพราะค าว่าคอมพิวเตอร์ ได้ติดตลาดไปแล้วและใช้มานานก่อน ค าว่า คณิตกร 
จะเกิดขึ้น อีกประการหนึ่งค าว่า คณิตกร เป็นค าที่มีความหมายแฝงไม่ทันสมัยเท่าค าว่า คอมพิวเตอร์  
 ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายบังคับให้ประชาชนใช้ศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถาน
บัญญัติขึ้น เพียงแต่มีไว้ให้เลือกใช้เอาเอง หรืออย่างมากก็เชิญชวนให้ใช้ คนไทยจึงมีความหลากหลาย
มากในการใช้ศัพท์บัญญัติ ยิ่งถ้ามีศัพท์ที่สร้างขึ้นจากหลายแหล่งด้วยแล้วก็จะยิ่งมีความหลากหลาย
มากขึ้นไปอีก แต่สภาพเช่นนี้ก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี 
 
 

สรุป 

 จากการศึกษาในบทนี้แล้ว จะเห็นได้ว่ามุมมองภาษาอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจคือ มองจาก
ลักษณะของภาษาที่สัมพันธ์กับผู้ฟัง  สถานการณ์  และปัจจัยที่เกี่ยวกับบริบทต่างๆ การแบ่งภาษา
ออกเป็นวัจนลีลาต่างๆ เป็นเรื่องที่ไม่กฏเกณฑ์ตายตัว  ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับผู้แบ่งหรือผู้ใช้ว่าจะตั้งเกณฑ์
อย่างไร แต่โดยส่วนใหญ่จะแบ่งวัจนลีลาตามเกณฑ์สถาณการณ์การใช้ภาษาที่เป็นตัวก าหนดการเลือก
รูปแบบของภาษาแบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปในบทนี้แล้วคือ วัจนลีลาแบบต่างๆ   นอกจากนี้ผู้ใช้ภาษา
ต้องค านึงถึงเรื่องที่พูด  กาลเทศะด้วยเพื่อจะได้ใช้ภาษาได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  



บทท่ี  5 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา 

 
 
 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับภาษาที่ยังคงใช้
กันอยู่ในทุกวันนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของภาษาเป็นลักษณะทาง
ธรรมชาติของผู้ใช้ภาษา เพราะภาษาที่มีผู้ใช้เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันมีลักษณะส าคัญ คือมี
ความแตกต่าง (Variation) ในภาษา และความแตกต่างในภาษาดังกล่าวอาจเป็นพ้ืนฐานที่ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงได้  (ปราณี กุลละวิณิชย์, 2531) การเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งของภาษานั้น
ไม่ได้เกิดข้ึนเมื่อใครคนใดคนหนึ่งคิดว่าจะเปลี่ยนแล้วมีผลในทันที การเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่าง
ย่อมต้องใช้เวลา 
 การเปลี่ยนแปลงของภาษานอกจากจะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป (gradual) แล้วยังมี
ลักษณะสม่ าเสมอ (Consistent) จากประเภท (Type) หนึ่งไปสู่อีกประเภทหนึ่งโดยที่ผู้ใช้ภาษาอาจ
ไม่รู้ตัว (Unconscious) การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มจากการแปรภาษาในระดับบุคคลก่อน จนกระทั่ง
สัดส่วนการเปลี่ยนแปลงของภาษามีมากขึ้นเรื่อยๆ ซาเปียร์ (Sapir) ใช้ค าว่า การเลื่อนของภาษา 
(Language drift) (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2555 : 74) ซึ่งหมายถึงการแปรได้รับการยอมรับมากขึ้นๆ 
จนกลายเป็นการใช้รูปแบบนั้นอย่างสมบูรณ์จึงจะเป็นการเปลี่ยนแปลง 
 การเปลี่ยนแปลงของภาษา จึงหมายถึงการแปรภาษาไปตามกาลเวลา หากเราพูดว่ารูปใด
รูปหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป หมายความว่า รูปนั้นมีมากกว่าหนึ่งรูปแปร และรูปเหล่านั้นเคยใช้ต่าง
ช่วงเวลากัน เช่น ค าว่า อัน ตัวอย่างประโยค คือ สมบัติอันล้ าค่า จะพบลักษณะการใช้นี้ในอดีต
มากกว่าปัจจุบัน รูปค าปัจจุบันที่ใช้มาก คือ ค าว่า ที่ เช่น สมบัติที่ล้ าค่า อัน กับ ที่ เป็นรูปแปรของ 
ประพันธสรรพนาม เราอาจกล่าวได้ว่า  อัน  ใช้มากกว่า ที่ ในอดีต และเป็นรูปที่ก าลังจะหายไปโดย
ถูกแทนที่ด้วยค าว่า ที่ ในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยตัวภาษาเอง 
หรืออาจเกิดขึ้นเพราะปัจจัยภายนอก (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2540 : 10) ปัจจัยภายนอกที่ท าให้
ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่นักภาษาสังคมให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 ไฮมส์ (Hymes, 1964 : 451 อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544) จึงกล่าวสรุปไว้ว่า 
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่แท้จริงแล้ว คือการเปลี่ยนแปลงทางภาษาศาสตร์สังคม (“Linguistic 
change is, in fact, sociolinguistic change”) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาในปัจจุบัน
จะต้องน าบริบททางสังคมเข้ามาศึกษาด้วย เพราะโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นหลาย
ประการ นับตั้งแต่สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเป็นต้นมา ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีต่อภาษา คือความต้องการที่จะใช้ภาษาให้หลากหลาย และแปลกใหม่มากขึ้น เช่น การท า
หน้าที่เป็นภาษามาตรฐาน การมีบทบาทระดับชาติและระดับนานาชาติ การขยายตัวในด้านค าศัพท์
และรูปประโยค การปรับตัวเองให้เข้ากับยุคใหม่ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันซึ่งแสดง
ความจริงที่ว่า ภาษาเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของสังคม 
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 ภาษาท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของสังคมนั้น มีทั้งการเปลี่ยนแปลงที่รูปภาษาซึ่งมี
ผลจาก บริบททางสังคม โครงสร้างหรือไวยากรณ์ของภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือโดยปัจจัยอ่ืนๆ 
ดังที่ ครอฟท์ (Croft, 2000) ให้ความเห็นว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษา มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 
โครงสร้างทางภาษา เช่น ระบบเสียง ระบบค าและวากยสัมพันธ์ หน้าที่ของภาษา ภาษากับความคิด 
ภาษากับสังคม และการแปรภาษาหรือความหลากหลายของภาษา 
 จึงอาจกล่าวได้ว่า   การเปลี่ยนแปลงทางภาษามีผลกระทบกับทุกระบบในภาษา                      
ความพยายามศึกษาการเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งด้านลักษณะต่างๆ ของภาษา หรือโดยการวิเคราะห์
บริบททางสังคมร่วมด้วยนั้นจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางภาษาได้ครอบคลุม
ความเข้าใจของผู้ใช้ภาษาทั่ว ๆ ไป และการสร้างความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงภาษาในบริบททาง
สังคมดังกล่าว สามารถสร้างความเป็นกลุ่มพวกเดียวกันได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึนได้  
 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 
 ปราณี กุลละวณิชย์ (2531) ได้แสดงขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของภาษาตั้งแต่เริ่มต้นจน
กระบวนการสุดท้าย คือภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสมบูรณ์ ดังแสดงให้เห็นอย่างเป็นล าดับ ดังนี้  
 ล าดับที่หนึ่งปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ความแตกต่างของภาษาที่มีอยู่ใน
สังคมความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สภาพทางจิตวิทยาของผู้พูดภาษา ฯลฯ 
 ล าดับที่สอง  คือ  กลไกที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง  เช่น  การกลายเสียง การเทียบแบบ 
การยืมภาษาอ่ืน  
 ล าดับที่สาม  คือ  ภาษามีการเปลี่ยนแปลง 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาษาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ภาษาไม่อาจเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเองได้ทันที แต่การเปลี่ยนแปลงของภาษาจะต้องได้รับอิทธิพล ผลกระทบหรือปัจจัยอย่างใดอย่าง
หนึ่ง จนท าให้ภาษาเกิดกลไกทางภาษาที่ท าให้รูปแบบของภาษาเปลี่ยนไป หรือเกิดการแปรภาษาใน
ขั้นต้นก่อนจนกระทั่งกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงในภาษานั้นๆ 
 นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของภาษาเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงเวลาเป็น
ส าคัญ ดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงทางภาษาด้วยช่วงเวลาได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้  
 1. การเปลี่ยนแปลงของภาษาเดียวกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน เป็นสิ่งที่นักภาษาศาสตร์    
เชิงประวัติให้ความสนใจ ดังที่ปราณี กุลละวณิชย์ (2550) กล่าวว่านักภาษาศาสตร์เชิงประวัติศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของภาษาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และมุ่งศึกษาวิวัฒนาการของภาษาเดียวกันที่มี
ความต่อเนื่องจากสมัยหนึ่งมายังสมัยหนึ่งมากกว่าการศึกษาความแตกต่างของภาษาเท่านั้น 
 2. การเปลี่ยนแปลงของภาษาเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2545) 
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาในลักษณะนี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังด าเนินอยู่ หรือจะ
เรียกว่าการแปรของภาษา การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ได้อธิบายโดยละเอียดแล้วในบทที่ ๓ ในเรื่อง
การแปรของภาษาตามปัจจัยทางสังคม 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 
 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษาไปตามกาลเวลา  ย่อมต้องอาศัยปัจจัยที่ก่อให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลง  ซึ่งสามารถแบ่งเป็น  2  ปัจจัยหลัก  ได้แก่  ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก      
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 1. ปัจจัยภายในที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
  การเปลี่ยนแปลงภายในตัวภาษานั้นขึ้นกับคุณสมบัติของภาษา 2 ประการ ดังที่ปราณี 
กุลละวณิชย์ (2531 : 381) กล่าวไว้ดังนี้ 
  1.1 ความสมมาตร (Symmetry) ในภาษาซึ่งเห็นได้ในระบบเสียง เช่น ถ้ามีเสียงสระ
หน้าย่อมมีเสียงสระหลัง มีพยัญชนะก้องย่อมมีพยัญชนะไม่ก้อง ฯลฯ เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
บางประการที่ท าให้เกิดความไม่สมมาตรในภาษา ลักษณะที่ภาษาต้องมีความสมมาตรจะท า ให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จนเกิดลักษณะสมมาตรขึ้นใหม่ (ปราณี กุลละวณิชย์, 2531 : 381) 
  1.2 ความประหยัด หมายถึงการที่ภาษาจะไม่อนุญาตให้ค าที่มีรูปเหมือนกัน 2 รูป มี
ความหมายเหมือนกันทุกประการ เมื่อมีการยืมค าเข้ามาในภาษาและค านั้นมีความหมายเหมือนกับค า
ที่มีอยู่ในภาษาเดิม จะต้องมีค าใดค าหนึ่งเปลี่ยนแปลงความหมายเพ่ือให้คงอยู่ในภาษาได้ทั้งคู่ เช่น ใน
ภาษากรุงเทพฯ ค าว่า “ย่าง” เดิมหมายถึง “เดิน” เมื่อรับค าว่า “เดิน” มาจากภาษาเขมร 
ความหมายของ ย่าง  จึงเปลี่ยนเป็น  เคลื่อนเข้าสู่ เป็นต้น (ปราณี กุลละวณิชย์, 2531: 381) 
 
 2. ปัจจัยภายนอกท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
  ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษา คือปัจจัยทางสังคม 
ปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยภายนอกภาษาที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การอพยพย้ายถิ่น ซึ่งท า
ให้กลุ่มชนย้ายไปอยู่ในที่ที่พูดภาษาต่างจากตน การติดต่อค้าขาย การไปมาหาสู่ หรือการแต่งงานข้าม
ชาติ เป็นต้น (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544) 
  ปัจจัยทางสังคมประกอบไปด้วยตัวแปรส าคัญๆ  ในสังคมที่มีอิทธิพลมากจนสามารถ
ท าให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อสังคมเปลี่ยนย่อมน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ ปัจจัย
ภายนอกที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาษานั้น มีดังนี้ 
  2.1 ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีการพิมพ์  สังคมไทยในอดีตเริ่มมีความเจริญด้าน
เทคโนโลยีการพิมพ์ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 เพราะเริ่มมีเครื่องพิมพ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย ซึ่งการ
พิมพ์ท าให้การเผยแพร่ความรู้ไปสาธารณชนท าได้กว้างขวางและรวดเร็วขึ้น กระทั่งปัจจุบันการพิมพ์
พัฒนาไปมากโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ จนคอมพิวเตอร์กลายมามีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลง
ภาษา ตั้งแต่เริ่มรับค าศัพท์ที่มาจากคอมพิวเตอร์มาใช้ จนถึงระบบการสื่อสารที่ทันสมัย รวมถึงการใช้
ภาษาทั้งในด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ตามความต้องการหรือ
วัตถุประสงค์ของผู้ใช้ การใช้ภาษาดังกล่าวอาจจะมีอิทธิพล ได้รับความนิยมและน ามาใช้กว้างขวาง
มากขึ้น (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2540) 
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   ปัจจุบันระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีการพิมพ์มีอิทธิพลต่อคนในสังคมเป็น
อย่างมากโดยเฉพาะวิวัฒนาการที่ก้าวหน้า ท าให้ผู้คนมีชีวิตโดยการพ่ึงพิงระบบการสื่อสารจน
กลายเป็นโลกที่ไร้พรมแดน การพัฒนาดังกล่าวน ามาซึ่งการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมรวมถึงภาษา
เช่นกัน ดังนั้นลักษณะของภาษาในยุคปัจจุบันจึงเป็นภาษาที่สั้น กะทัดรัดเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ 
นอกจากนี้คนยุคปัจจุบันยังมีความรู้ ความเข้าใจในระบบสื่อสารและค าศัพท์จากเทคโนโลยีเพ่ิมมาก
ขึ้นด้วย 
  2.2 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ  ภาษาต่างประเทศมีส่วนท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ดังจะเห็นได้จากการมีเสียงหรือค าในภาษาเพ่ิมมากข้ึน ทั้งค าทับศัพท์หรือค าที่บัญญัติเพ่ือแทน
ค าภาษาต่างประเทศที่เข้ามาในภาษาไทย จนเรามีลักษณะภาษาที่หลากหลายขึ้นกว่าเดิม อิทธิพล
ภาษาต่างประเทศท่ีส าคัญ คือ การสัมผัสกับภาษาอังกฤษ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ขึ้นครองราชย์ (พ.ศ. 
2394) เมื่อพระองค์ทรงเปิดประเทศสู่โลกตะวันตก ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนเป็นสังคมไทย
สมัยใหม่ พระองค์ทรงเล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษ คนไทยก็ได้เริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอังกฤษจึงเข้ามาสัมผัสกับภาษาไทย นอกจากการสัมผัสกับภาษาอังกฤษแล้ว การแปลภาษายังมี
ส่วนส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงภาษา เริ่มที่หมอบรัดเลย์และคณะต้องการเผยแพร่ความรู้และ
วิทยาการด้านต่างๆ  ของโลกตะวันตกให้แก่คนไทย จนมาสู่ยุคสมัยที่คนไทยรู้ภาษาต่างประเทศ 
ดังนั้นอิทธิพลจากภาษาอังกฤษ  และการแปลภาษาจึงได้ล่งผลกระทบต่อภาษาไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ 
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,2544) 
   ภาษาต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลกับภาษาไทยนอกจากภาษาอังกฤษ ซึ่ง
นับเป็นภาษาที่มีอิทธิพลหรือเป็นภาษามหาอ านาจไปแล้วนั้น ในภาษาไทยยังมีการรับเอาภาษาอ่ืนๆ 
เข้ามาใช้อีกหลายภาษา เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร และภาษาจีน ฯลฯ การเข้ามา
ของภาษาดังกล่าวพบว่า บางค าในบางภาษาที่ไทยรับมาใช้เป็นระยะเวลาอย่างยาวนานนั้น สามารถ
ท าให้คนไทยเข้าใจเอาว่าค าๆ นั้น เป็นภาษาไทยหรือไม่อาจแยกออกว่าค าๆ นั้นเป็นภาษาอะไร เช่น 
เก้าอ้ี บันได กะปิ ฯลฯ 
  2.3 การปฏิรูปการศึกษา สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 
2411-2453) ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่โดยการปฏิรูปสังคมที่นอกจากการเลิกทาสแล้ว ยังมี
การปฏิรูปการปกครองและระบบการศึกษา  ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่แพร่หลายไปสู่คนทั่วไป  ทรงส่ง   
พระราชโอรส พระธิดาไปศึกษายังต่างประเทศและจัดสรรทุนให้คนไทยที่เรียนดีได้เรียนมากขึ้น 
ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาส าคัญและมีอิทธิพลต่อภาษาไทย เช่น การรับเอาถ้อยค า ส านวน 
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาใช้อย่างเห็นได้ชัดและเพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการปฏิรูปสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ทางตรงมีการประกาศให้
มีการใช้ภาษาเขียนเหมือนภาษาพูดในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการเขียน
หนังสือไทยโดยการเขียนเรียงสระและพยัญชนะในบรรทัดเดียวกันในสมัยรัชกาลที่ 6 ท าให้ภาษามี
การเปลี่ยนแปลงไปในชั่วระยะเวลานั้น เป็นต้น ส่วนทางอ้อม คือการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท าให้
มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ภาษาจึงถูกน าไปแปรและเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง
หลากหลายของผู้ใช้ (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2540:2544) 
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 สภาวการณ์ที่โลกเปลี่ยนไปย่อมท าให้ประเทศเกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งด้าน
การศึกษา สังคม การเมือง เศรษฐกิจหรือด้านอ่ืน ๆ การปรับเปลี่ยนประเทศดังกล่าวย่อมส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาอย่างเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน เพราะภาษาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและ
มีส่วนส าคัญในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นเมื่อเกิดการปฏิรูปย่อมต้องอาศัยภาษาเป็นตัวกลางภาษาจึงมี
โอกาสเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของผู้มีอ านาจในการสื่อสาร และส่งสารในการปฏิรูปประเทศ 
 กระบวนการปรับเปลี่ยนสังคมไทยที่ส่งผลต่อกระบวนการปรับเปลี่ยนภาษาไทยสามารถ
แสดงด้วยแผนภูมิ ดังนี้  
 
 

 
 
 

 
 

   
 
การพิมพ์  วารสาร, หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ การศึกษา 

  
 

 การอ่านออกเขียนได้           การแปล  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
  การรับศาสตร์จากต่างปะเทศ       การสัมผัสภาษาอังกฤษ–ไทย 
 
        ภาษาแนวใหม่     การปรับเปลี่ยนของภาษาไทย  
 
       ภาษาไทยสมัยใหม่ 

 

ที่มา : อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2540 : 141) 
 
 

ภาษาไทยกับการเปลี่ยนแปลง 
 
 ภาษาไทยเป็นภาษาหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ต่างจากภาษาอ่ืนๆ ซึ่งบางครั้งการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาอาจท าให้ผู้ใช้ภาษากลุ่มหนึ่งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปัญหาต่อการ
ใช้ภาษา เพราะลักษณะของการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจไปท าให้หลักเกณฑ์ของภาษาเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ดังตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงในภาษาไทย ซึ่งปองจิต อ่อนเผ่า (2540 : 76-77) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
 

โลกตะวนัตก (ประเทศอุตสาหกรรม) 

สังคมไทย 
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 1. เสียงพยัญชนะเปลี่ยนไปหรือเพ่ิมขึ้น ได้แก่ กรณีการออกเสียพยัญชนะต้นและท้ายค า
คล้ายเสียงภาษาอังกฤษ เช่น จ ออกเสียงคล้าย ch ส ออกเสียงคล้าย s ฯลฯ 
 2. เสียงพยัญชนะหายไป ได้แก่ พยัญชนะเดี่ยว เช่น เสียง ร เป็น เสียง ล อย่างค าว่า เรา 
เป็น เลา 
 3. เสียงสระเปลี่ยนไป ได้แก่ การลงเสียงหนัก-เบา เช่น ค าว่า มหา เป็น มะหา (เน้นหนัก 
๒ เสียง) 
 4. เสียงที่ถูกรวบให้สั้น เช่น พิจารณา เป็น พินา 
 5. เสียงวรรณยุกต์เพ้ียนไป  เสียงเพ้ียนที่พบมาก คือวรรณยุกต์โทเพ้ียนสูงขึ้น วรรณยุกต์
ตรีเพี้ยนต่ าลง เช่น ไม่มี เป็น ไม้มี หมายความว่า เป็น หม่ายความว้า 
 6. หางเสียงหายไป ได้แก่ ค าว่า คะ ค่ะ ครับ ขอรับ ขา จ้ะ จ๊ะ จ๋า มีใช้น้อยลงและใช้ไม่
ถูกมากขึ้น 
 กรณีการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทยจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงวัย
เด็กที่ได้รับอิทธิพลหรือปัจจัยภายนอกมาระยะเวลาหนึ่งซึ่งท าให้เห็นแล้วว่า เสียงบางเสียงใน
ภาษาไทยมีแนวโน้มหายไปได้ หรือมีลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบในการออกเสียงไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง 
ดังที่มีการสันนิษฐานเรื่องของเสียง ฃ และ ฅ ว่าครั้งหนึ่งเคยมีการใช้พยัญชนะทั้งสองและมีเสียงของ
พยัญชนะท้ังสองอยู่จริง แต่ปัจจุบันพยัญชนะท้ังสองนี้ก็ได้เลิกใช้แล้ว 
 กรณีศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยมีอีกหลายกรณี ตัวอย่างหนึ่ง คือ การ
เปลี่ยนแปลงการใช้ค าสรรพนามของคนไทย จากผลการศึกษาของวิลเลียม เจ.คลอสเนอร์ (Klausner, 
William J, 2545) พบว่าการใช้สรรพนามของคนไทยมีลักษณะเด่นชัดในเรื่องของล าดับชั้นในการ
ปกครอง ซึ่งปัจจุบันจัดอยู่ในภาวะที่มีความสับสน การใช้ค าศัพท์ที่สุภาพและเป็นทางการได้หายไป
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ปรากฏว่ามีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงถ้อยค าเกี่ยวกับ
การไม่สมดุลกันทางอ านาจ ทั้งนี้บางครั้งก็เป็นไปอย่างตั้งใจ บางครั้งก็เป็นไปตามจิตใต้ส านึก แนวโน้ม
ทั่วไปที่เน้นความเสมอภาค เด่นชัดขึ้น ดังนี้ 
 
 ค าสรรพนามบุรุษที่ 1    ค าสรรพนามบุรุษที่ 2 
 ผม, ดิฉัน (I)     คุณ, ท่าน (You) 
 อ๊ัว       ลื้อ 
 กู       มึง 
 ข้า       เอ็ง 
 ไอ (เหมือนค าภาษาอังกฤษ)   ยู (เหมือนค าภาษาอังกฤษ) 
 ชื่อเล่นของผู้พูด     ชื่อเล่นของผู้สนทนาด้วย 
 เรา 
 เค้า 
 ลุง, พ่ี, ฉัน (ส าหรับคนที่อายุมากกว่า) น้อง ลุง, พ่ี, น้อง 
        เธอ 
        แก 
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        หล่อน 

 ตัวเอง      ตัวเอง 
 

 จะเห็นได้ว่าว่าถ้อยค าที่ใช้มิได้มีการแบ่งแยกเฉพาะในเรื่องของเพศ ค าว่า “กู มึง” เป็นค า
ไทยที่ใช้มาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยจ ากัดการใช้เฉพาะเด็กผู้ชาย แต่ปัจจุบันเพ่ือนหญิงที่สนิทกันก็เลือกที่
จะใช้ “กู มึง” เช่นกันผู้หญิงรุ่นใหม่อาจใช้ค าเรียกแทนตัวว่า “เรา” ผู้ชายก็อาจมีใช้บ้างแต่น้อยกว่า 
ส่วนค าว่า “หล่อน” ใช้แทน “คุณ” เพ่ือหยอกล้อระหว่างเพ่ือนหญิงหรือสาวประเภทสอง โดยเฉพาะ
บริบทที่พูดเน้นถึงผู้หญิง ส่วนค าว่า “ตัวเอง” มักใช้แสดงความคุ้นเคยระดับหนึ่ง ส าหรับผู้หญิงมักใช้
แทนด้วยค าว่า “ดิฉัน” ซึ่งบ่งบอกความห่างเหินทางสังคม ซึ่ง “ดิฉัน”เป็นค าแสดงความเป็นทางการ 
อีกทั้งในสาวประเภทสองก็อาจใช้ค านี้เหมือนกับค าว่า “หล่อน” ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีค าว่า 
“นาง” ซึ่งใช้เรียกผู้หญิง (ปัจจุบันมีการน าค านี้มาใช้เรียกผู้ชายด้วยเช่นกัน) เป็นค าสรรพนามบุรุษที่ 3 
 สังคมไทยมีการแสดงล าดับชั้น และมีความคิดเรื่องผู้ชายเป็นใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่
เด็กผู้หญิงและผู้หญิงบางคน ยังติดยึดหรือหันกลับไปใช้ค าที่สุภาพน้อยลงและเป็นทางการน้อยลง 
ส่วน ค าว่า “หน”ู เป็นค าที่สุภาพแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของผู้พูด และเป็นการแสดงความเอ็นดู
รักใคร่ เมื่อใช้กับเด็ก (ทั้งชายหญิง) และผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า ซึ่งยังคงมีการใช้อยู่ ถึงแม้จะเด่นชัด
น้อยลงกว่าอดีตก็ตาม  
 การเปลี่ยนแปลงภาษาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ค าศัพท์ หรือประโยคก็ตาม 
ย่อมมีผลกระทบที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม หรือการเปลี่ยนแปลงความคิดของคนใน
สังคมได้ การเปลี่ยนแปลงภาษายังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษามาก เพราะหากเราน าภาษาโดย        
การเลือกเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาศึกษา ด้วยการเปรียบเทียบระหว่างภาษาในอดีตกับปัจจุบัน อาจ
พบว่าคนในสังคมนั้น มีวิธีคิดจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไร แนวทางการศึกษาดังกล่าวอาจมี
ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านใดด้านหนึ่งได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงซึ่งเดิมเสียงในภาษาไทย
มีเสียงพยัญชนะ 21 เสียง เมื่อเกิดการติดต่อกับต่างชาติเสียงพยัญชนะในภาษาไทยก็อาจมีเพ่ิมขึ้นได้
ในอนาคต เช่น เสียงพยัญชนะท้ายเสียง ล ค าว่า ฟุตบอล เสียง ส ค าว่า โฟกัส เป็นต้น 
 ความรู้ในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของภาษา สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
 1. การเปลี่ยนแปลงของภาษาเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่ ความสมมาตรและ                 
ความประหยัด และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีการพิมพ์ อิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศ การปฏิรูปสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
 2. อิทธิพลของสังคมส่วนใหญ่ที่มากระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยปัจจุบัน 
มักได้รับการอ้างอิงว่ามาจากประเทศทางตะวันตก เพราะผู้มีอ านาจในสังคมให้ความส าคัญกับ
ประเทศตะวันตก ดังนั้นจึงมีปรากฏการณ์ที่ท าให้สังคมเปลี่ยนแปลง รวมถึงภาษาก็ได้รับผลกระทบนี้
เช่นกัน 
 3. การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย  สามารถศึกษาได้ในหลายรูปแบบทั้งการศึกษา      
การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ค าศัพท์ หรือรูปประโยค เป็นต้น  
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การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมาตรฐาน 
 
 การเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทยนั้นจะพบว่า  มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงในสองมิติ 
คือ การลู่ออก และการลู่เข้าของภาษา  ในมิติแรก ภาษาลู่ออกจากกัน ถึงแม้จะเป็นภาษาเดียวกัน จะ
พัฒนาความห่างไกลหรือแตกต่างกัน ยิ่งกาลเวลายิ่งผ่านไปมากเท่าไหร่   ก็จะยิ่งต่างกันมาก จนใน
ที่สุดอาจไม่มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเหลืออยู่เลย  ในทางกลับกัน ภาษาที่ลู่เข้าหากันจะพัฒนา           
ความใกล้ชิดหรือความคล้ายคลึงกันมากขึ้น  เมื่อกาลเวลาผ่านไป การลู่เข้าหากันถ้ามีมากถึงขีดสุดก็
จะท าให้เกิดภาษาไทยซึ่งเกิดจากการที่ภาษาสองภาษาหรือมากกว่าสองภาษาลู่เข้าหากันหรือผสมกัน  
 เนื้อหาในส่วนนี้ผู้เขียนจะมุ่งพิจารณาและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมาตรฐาน
ซึ่งเป็นภาษาที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในสังคมไทย โดยจะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ที่มี
หลักฐานที่ยืนยันให้เห็น และพิจารณาทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 

หลักฐานแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมาตรฐาน 
 
 ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาที่มีหน้าที่ในสังคมไทย มีบทบาทส าคัญในแวดวงการศึกษา 
สื่อมวลชน และวงวิชาการ ดังนั้น ภาษาไทยมาตรฐานจึงเป็นภาษาที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพราะมีคน
ใช้มาก และรับผลกระทบจากภายนอกมากที่สุด   นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ            
การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมาตรฐานไว้หลายแง่มุม  ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงด้านศัพท์  ไวยากรณ์   
รวมถึงการใช้ภาษาในด้านต่างๆ  
 จากงานวิจัยของ วัลยา มุกตะลพ (2513) ได้อธิบายเกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์ที่
เปลี่ยนแปลงไปในภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นถึงปัจจุบัน ดังตัวอย่างค าต่อไปนี้ 
 

ค า ความหมายสมัยก่อน ความหมายปัจจุบัน 

เดินเหิน วิ่งเต้นขอความช่วยเหลือ เดินธรรมดา 
ขายตัว รับเงินเพื่อมารับใช้ ขายตัวเป็นโสเภณี 
เมืองนอก เมืองซึ่งไม่ใช่เมืองหลวง ต่างประเทศ 

ลูกค้า ผู้ร่วมเดินทางไปกับพ่อค้า, เป็นลูกน้อง,พ่อค้า
ย่อย 

ผู้มาซื้อของประจ า 

ส าส่อน มากจากที่ต่างๆ ส าส่อนทางเพศ 

ต้องการ ถูกงาน,ถูกการ อยากได้ 
ชอบกล ต้องด้วยชั้นเชิง ประหลาด 

รับสั่ง รับค าสั่ง ค าสั่งของเจ้านาย 

บาท 1 ใน 10 ของนาฬิกา เชิง , เท้า , มาตราชั่ง 
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 นอกจากนี้การที่ความหมายเปลี่ยนแปลงได้ท าให้ค าหลายค ามีการปรากฏกับค าอ่ืนๆ
ต่างกัน  เช่นค าต่อไปนี้  
 

ค า ค าที่ปรากฏด้วยในอดีต ค าที่ปรากฏด้วยปัจจุบัน 

ฉกรรจ์ ใจ, ด า, สาว, กล, ชาย, ความ, พอ, คน ชาย, ใจ, แผล 
ขี ่ ม้า, รถ, เรือ, แคร่ ม้า , รถ 
ศีรษะ คน, แม่มือ, แหวน, จระเข้, แผ่นดิน, เมือง, 

ไม้, ม้า, สุกร, ช้าง, โค, ราชสหี์, แมลงวัน, 
แมลงหมาล่า 

คน 

โคลง ผูก, แต่ง, ท า ผูก, แต่ง  
ชุม มะพร้าว, ปลา เรือ, ยุง 
ทรุด น้ า ดิน, ที่, พื้น  
 
 ด้านค าประสม จะพบว่าค าประสมบางค าได้เปลี่ยนแปลงไปในด้านการเรียงค า  แต่
ความหมายยังเหมือนเดิม เช่น  
 
 ร้องฟ้อง      ฟ้องร้อง 
 
 ตัดผ่า     ผ่าตัด 
 
 หน้าฟัน     ฟันหน้า 
 
 ด้านลักษณนาม จะพบว่าการใฃ้ค าลักษณนามในภาษาไทยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์  ได้
เปลี่ยนแปลงไป  การใช้ค าซ้ ากลายมาเป็นลักษณนามเฉพาะ  เช่นค าว่า  เชือก  และ ตัว  ในตัวอย่าง
ต่อไปนี้  
 
 ช้าง 3 ช้าง    ช้าง 3 เชือก 
 
 หมู  3 หมู   หมู 3 ตัว  
 
 ด้านการเรียงค าในประโยค  มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของค าบางค า  เช่น ค าว่า  จึง  ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงดังนี้  
 
 จึง –ประธาน –กริยา   ประธาน – จึง – กริยา  
 
 เขาไม่สบาย จึงเขาไม่ไปโรงเรียน  เขาไม่สบาย เขาจึงไม่ไปโรงเรียน  
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 งานวิจัยของ ม.ร.ว. กัลยา  ติงคภัทิย์ และอมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2531) เรื่อง “การใช้ค า
เรียกขานในภาษาไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” แสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาไทย
มาตรฐานในอีกแง่มุมหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย  งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะค าเรียก
ขานในภาษาไทย  ค าเรียกขานหมายถึง ค าที่ผู้พูดใช้เรียกผู้ที่ตนพูดด้วยก่อนที่จะเริ่มสนทนา เช่น                
ค าว่า “คุณแม”่  “อาจารย์คะ” “คุณสมชายครับ” “พ่ีน้อย” “ท่านผู้มีเกียรติ” เป็นต้น  ผลการศึกษา
พบว่า ค ารียกขานในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์มีการเปลี่ยนแปลงมากจนสังเกตเห็นชัดเจน กล่าวคือ 
หลัง พ.ศ. 2475  ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตย ผู้น้อยเริ่มมี
การใช้ ชื่อ เรียกผู้ใหญ่ (แต่เดิมการใช้ ชื่อ เป็นรูปแบบที่ผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย)  และกลุ่มคนที่เท่ากันอยู่
แล้วก็มีแนวโน้มว่ามีการแสดงการสนิทสนมมากขึ้นโดยการใช้ ชื่อ แทนค าน าหน้า  และ  ค าน าหน้า+
ชื่อ  เช่น เรียกเพ่ือนว่า นุช สมใจ คุณ เธอ หรือ คุณสมใจ  คุณนุช  เป็นต้น 
 งานวิจัยใดก็ตามที่แสดงการใช้ภาษาไทยมาตรฐานที่ต่างจากสมัยใดก็ตามในอดีต จะถือได้
ว่าเป็นหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น  นอกจากนี้พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานก็เป็นเครื่อง
สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมาตรฐานได้เช่นกัน  โดยสังเกตจากค าที่ถูกจัดเป็น                 
“ค าโบราณ” (โบ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ ส่วนค าที่อยู่ในวงเล็บเป็นค าปัจจุบันที่ใช้แทนค าโบราณ หรือ
ความหมายของค าโบราณ  
 
   กฎหมายนานาประเทศ  (กฎหมายระหว่างประเทศ)  
   ก่น  (ตั้งหน้า, มุ่ง)  
   เดียง  (ตีลง, ทุบลง, ปาดลง)  
   กระหนก  (ตระหนก, ตกใจ, สะดุ้ง)  
   เพียน  (เพ้ียน)  
   ละคึก  (รีบ, เร่ง)  
   เลก  (ชายฉกรรจ์)  
   เลกว้ด  (ชายฉกรรจ์ที่มีผู้อุทิศถวายให้แก่วัด)  
   หม้า  (งาม, งามมาก, เล่นรื่นเริง)  
 
 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนี้ เป็นสิ่งที่ยอมรับเพราะไม่มีใครสามารถ
หวนกลับไปใช้รูปในอดีตได้  แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย
นัก  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังด าเนินอยู่หรือจะเรียกการแปรของภาษาไทยก็ถูกต้อง  เช่น             
การออกเสียงควบกล้ า ร, ล, ว ไม่ชัดเจน  หรือไม่เต็มที่ การออกเสียง ร เป็น ล การใช้เสียงวรรณยุกต์
ของคนรุ่นใหม่ที่ต่างไปจากคนรุ่นเก่า การใช้ค าศัพท์สแลง การใช้ค าต่างประเทศเข้ามาปนกับ
ภาษาไทย ตลอดจนใช้รูปประโยคที่ต่างไปจากแบบแผนที่คนรุ่นเก่าเคยใช้กันมา  
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 การเปลี่ยนแปลงที่ก าลังด าเนินอยู่นี้  เปรียบเสมือนการชักคะเย่อ1 ระหว่างภาษาย่อยของ
กลุ่มสังคมที่ต่างกัน ในกรณีที่กลุ่มสังคมใช้ภาษาย่อยใดก็ตามเป็นกลุ่มมีศักดิ์ศรีหรือสถานภาพสังคมสูง
กว่ากลุ่มอ่ืนๆภาษาย่อยที่เขาใช้ก็จะมีศักดิ์ศรี และกลายเป็นรูปภาษาที่มีการยอมรับมากกว่าในสังคม  
การชักคะเย่อจะเห็นได้ชัดในกรณี ร, ล  และการควบกล้ า  ฝ่ายที่ออกเสียง ร เป็น ล ( รัก > ลัก, รู้ > 
ลู้) และไม่ออกเสียงควบกล้ า (เปลี่ยน > เปี่ยน, ปรับ > ปับ, ความ > ฟาม)  คือกลุ่มสังคมที่มีสมาชิก
ส่วนใหญ่ที่เป็นคนด้อยการศึกษาและอยู่ในชั้นทางสังคมค่อนข้างต่ าถึงต่ าที่สุด  โดยธรรมชาติแล้ว 
ภาษาไทยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนตามคนกลุ่มนี้  เพราะภาษาย่อยเช่นนี้ไปสอดคล้องกับภาษาไม่เป็น
ทางการ  ซึ่งใช้ในสถานการณ์ต่างๆ จ านวนมาก  ประกอบกับการออกเสียงดังกล่าว  ท าให้ผู้พูดรู้สึก
ผ่อนคลายและไม่เกร็ง  จึงมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่  โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จะใช้ภาษาย่อย
ดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม การที่สังคมไทยยอมรับรู้รูปแบบตรงข้าม (รัก, รู้, เปลี่ยน, ปรับ, ความ) ว่า
เป็นรูปที่มีศักดิ์ศรี เป็นเครื่องหมายแสดงความมีการศึกษา สถานภาพสูงทางสังคม และความเป็น
ทางการในโอกาสส าคัญ  จึงเกิดปัจจัยดึงหรือฉุดไม่ให้ภาษาไทยเปลี่ยนไปตามกระแสธรรมชาติได้ 
ดังนั้นถึงแม้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นที่สังเกตว่าเกิดมานานแล้วในสังคมไทย  แต่ปัจจุบันเสียง 
ร, ล และควบกล้ าก็ยังไม่หายไปจากภาษาไทยมาตรฐาน  
 
 

ทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมาตรฐาน 
 
 ภาษาไทยมาตรฐานเป็นภาษาประจ าชาติไทย  มีศักดิ์ศรี  และเป็นที่ยอมรับว่าถูกต้อง  
และดีที่สุดของคนไทย  ดังนั้นเมื่อมีผู้สังเกตเห็นว่า มีบางคนหรือบางกลุ่มใช้ภาษาไทยมาตรฐานต่าง
จากที่เคยเป็น  หรือแปรไปจากปรกติ  ก็จะส่งผลให้สังคมมีปฏิกิริยา  หรือทัศนคติที่เกี่ยวกับความ
เปลี่ยนแปลงขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา2 (2526)  ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงภาษาใน
บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงที่น่าห่วงใยของภาษาไทย” ไว้ดังนี้  
 “ปัจจุบันเรามักจะได้อ่านได้ฟังอยู่เสมอ  จากปากค า และข้อคิดเห็นของนักภาษาเขียนไว้
ในวารสาร  นิตยสาร ทั้งในไทยและต่างประเทศ  พากันวิตกถึงการก้าวหน้าอย่างโลดโพนและรวดเร็ว
ของภาษาประจ าชาติใหญ่ๆในทุกวันนี้ ท าให้ไม่แน่ใจว่าภาษาของชาติก าลังจะเปลี่ยนไปในทางเจริญ
หรือทางเสื่อม  แต่สรุปแล้วอยู่ข้างจะไม่พอใจกันเป็นส่วนใหญ่  ห่วงใยกลัวภาษาของชาติจะวิบัติ  โดย
เฉพาะที่เป็นกันมากก็คือ  การใช้ภาษาพูด  ภาษาเขียนที่เป็นภาษาทางการจัดเป็นภาษาสุภาพแบบ
แผนระดับมาตรฐาน  ซึ่งสากลใช้ค าว่า standard นั้น ก าลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าร าคาญ  เพราะ
การใช้ค าและเรียบเรียงค าไม่ใคร่ประณีต  ไม่ระมัดระวัง  การเลือกใช้ถ้อยค า  ไม่ยึดหลักเกณฑ์ของ

                                                           
1 ค านี้ อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ์(2531) ใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนแปลงภาษาไทย โดยการเปรียบเทียบกับการละเล่น
ของไทย  
2 จากหนังสือ ภาษาไทย เอกลกัษณ์ไทย ร่วมฉลอง 700 ปีลายสือไทย.รวบรวมและจัดพิมพ์โดย กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
2526. กรุงเทพฯ: พีระพัฒนา. 
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ภาษาแบบแผนไว้บ้าง  ถ้อยค าไม่สม่ าเสมอ  ลุ่มๆดอนๆ ประโยคขาดๆเกินๆ ข้อความสับสนวกวน  
ซ้ าซาก  ไม่กะทดัรัดชัดเจน จับความมุ่งหมายยาก  บางทีก็น าเอาภาษาปากมาใช้เป็นภาษาแบบแผน”  
 
 

การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารปัจจุบัน 
 
 กุหลาบ  มัลลิกะมาส3  (2551)  กล่าวถึงสภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในปัจจุบัน 
ดังนี้ 
 1. มีค าบัญญัติเพ่ือมีใช้ให้เพียงพอกับความเป็นจริงของชีวิตและวัฒนธรรมด้านการศึกษา
ต่างๆ ค าทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นภาษาทางวิชาการศึกษา  วิชาการแพทย์ วิชาคหกรรม วิชาวิศวกรรม 
เป็นต้น วิชาการเหล่านี้มีความจ าเป็นจะต้องสร้างค าขึ้น แม้แต่ภาษาพูดของชาวบ้าน ที่มีเครื่องใช้ มี
สิ่งของมีวัตถุเป็นเครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้น ก็จ าเป็นจะต้องมีค ามากขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีการเร่งสร้าง
ค าใหม่ในภาษาไทยเป็นอันมาก และมีวิธีการสื่อสาร เรียบเรียงถ้อยค าที่แตกต่างกันออกไปมากข้ึน 
 2. ค าท่ีเกิดใหม่ในภาษาท่ีมากที่สุดในภาษาไทย เป็นภาษาต่างชาติ ในอดีตมีการรับภาษา
เขมร มอญ จีน และอ่ืนๆ มาใช้ในภาษาไทย ต่อมาประเทศไทยติดต่อกับยุโรปและอเมริกา ค าเหล่านี้
จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทย โดยเฉพาะค าในภาษาอังกฤษ เช่น รถเมล์ คอนโดมิเนียม เป็นต้น 
 3. การใช้ค าซึ่งมีความหมายเดิมอย่างหนึ่งให้มีความหมายใหม่อีกอย่างหนึ่ง ในปัจจุบัน
การใช้ค าท าให้ความหมายเปลี่ยนไป เช่น ค าว่า “อุ้ม” หมายถึง อุ้มเด็ก อุ้มทารก ปัจจุบันยังหมายถึง 
“อุ้มไปฆ่า” ค าว่า “คลื่นใต้น้ า” “ต่อท่อน้ าเลี้ยง” “เกียร์ว่าง” ค าเหล่านี้มีความหมายเปลี่ยนไปจาก
ความหมายเดิม 
 4. ภาษาเฉพาะกลุ่ม เช่น ภาษาของวัยรุ่น เช่น ค าว่า “แอ๊บแบ๊ว” “ว้าว” หรือ ภาษากีฬา 
เช่น “มีการดวลแข้งกันในระหว่างผีกับปีศาจแดง”  
 
 

ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารปัจจุบัน 
 
 พระธรรมกิตติวงศ์4(2551: 83)  กล่าวสรุปสาเหตุของปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
ในปัจจุบัน มีสาเหตุมาจาก 3 ประเด็นใหญ่ๆ ดังนี้ 
 ประเด็นที่  1  เกิดจากความไม่ระมัดระวังในการใช้ภาษา เป็นการใช้ภาษาที่ไม่รอบคอบไม่
ถ้วนถี่ คือใช้ตามความรู้สึกนึกคิดของตนเอง โดยไม่ค านึงถึงความถูกต้อง ถูกความหมายและหลัก
ไวยากรณ ์

                                                           
3 กุหลาบ มัลลิกะมาส,ศาสตราจารย,์ คุณหญิง,”ปาฐกถาน าเร่ือง การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน” ในการใช้ภาษาไทยในปจัจุบัน, 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,2551: 22-30. 
4 พระธรรมกิตตวิงศ์, “การเสวนา เร่ือง การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน,” ใน การใชภ้าษาไทยในปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ :  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั, 2551 : 83. 
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 ประเด็นที่  2  ไม่พิถีพิถันในการใช้ภาษา กล่าวคือ ใช้อย่างไรก็ได้ ขาดตกบกพร่องอย่างไร
ก็ได้ ไม่ถูกไวยากรณ์ก็ยอมรับกันได้ขอให้ฟังรู้เรื่อง จึงท าให้ไม่มีการแก้ไขให้ถูกต้อง 
 ประเด็นที่  3  เคร่งครัดในการใช้ภาษามากเกินไป จึงมีกฎเกณฑ์ มีหลัก มีโครงสร้างมาก 
ท าให้การพูดมักจะผิดไปจากข้อก าหนดจากหลักไวยากรณ์ จึงก่อให้เกิดการใช้ภาษาท่ีผิดหลักเป็นต้น 
 
 กาญจนา นาคสกุล5  (2551) กล่าวถึงสภาพปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันดังนี้ 
 1. การใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับ มีท าเนียบต่างๆ มีภาษา
วิชาการ ภาษาทางการ ภาษาราชาศัพท์ ภาษาวรรณคดี ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษาปาก ภาษาตลก
คะนอง เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ภาษาเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการที่ผู้ใช้ภาษาไทยไม่สนใจที่จะใช้
ภาษาให้ถูกต้อง อยากจะพูดอะไรก็พูด อยากจะเขียนอะไรก็เขียน โดยไม่คิดว่า สิ่งที่ตนเองพูดหรือ
เขียนนั้นถูกต้อง ถูกความหมาย ถูกหลักไวยากรณ์หรือไม่ 
 2. การใช้ภาษาไม่ตรงกับภาษามาตรฐาน กล่าวคือ ภาษาท่ีถือว่า 
าเป็นภาษามาตรฐาน คือ ภาษาถิ่นภาคกลาง โดยมีราชบัณฑิตยสถาน  ก าหนดวิธีการออกเสียง 
วิธีการเขียนและการสะกดค าเพ่ือให้ภาษาไทยมีเอกภาพ แต่ก็มีการใช้ค าหลายค าในปัจจุบันที่ใช้ค า
เหล่านี้ไม่ตรงกับภาษามาตรฐาน เช่น “อุดสาหกรรม” อ่านว่า อุด-สา-หะ-ก า แต่อ่านเป็น อุด-ตะ-สา-
หะ-ก า “ปริยัติธรรม” อ่านว่า ป-ร-ิยัด-ติ-ท า แต่อ่านเป็น ปะ-ร-ิยัด-ท า เป็นต้น 
 3. ไม่ออกเสียงควบกล้ า พบว่าปัจจุบันคนไทยไม่นิยมออกเสียงควบกล้ า เช่น ค าว่า “ขาด
แคลน” อ่านเป็น “ขาดแคน” “กลั่นแกล้ง” อ่านเป็นกั่นแก้ง” “เอาข้าวคลุก” อ่านเป็น “เอาเข้าคุก” 
ซึ่งท าให้การสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผล 
 4. การใช้ภาษาตามสื่อสารมวลชน  นักสื่อสารมวลชนบางคนมักจะออกเสียงไม่ถูกต้อง  
จึงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาที่ผิด เช่น ค าว่า “บรม” อ่านว่า”บอ-รม” แต่อ่านเป็น “บฺรม” “ปลัด”
อ่านว่า “ปะ-หรัด” แต่อ่านเป็น “ปฺลัด” “ผลิต” อ่านว่า”ผะ-หลิด” แต่อ่านเป็น “ผฺลิต” “สุนทรี” 
อ่านว่า “สุน-ทะ-รี” แต่อ่านเป็น “สุน-ทรี” เป็นต้น 
 5. การพูดตัดค า ปัจจุบันมีการพูดตัดค ากันมากขึ้น เช่น ค าว่า “รัฐธรรมนูญ” อ่านเป็น”
รัด-ท า-นูน” “ผู้พิพากษา” อ่านเป็น “พาก-สา” “มหาวิทยาลัย” อ่านเป็น “มะ-หา-ลัย” เป็นต้น 
 6. การใช้ภาษาที่ไม่ค านึงถึงความถูกต้องตามวัฒนธรรม เป็นการใช้ค าที่ไม่ถูกต้องตาม
กาลเทศะ ตามระดับหรือฐานะของบุคคล เช่น พูดสิ่งที่ควรปกปิดในที่สาธารณะ ใช้ค าพูดไม่ถูกต้อง
ตามระดับหรือฐานะของบุคคล ใช้ค าสูงกับผู้มีฐานะต่ า เช่น พูดถึงสัตว์ เช่น แมว สุนัข ว่า ”
รับประทานอาหาร” “คลอดลูก” ซึ่งเป็นกิริยาที่ใช้กับคน แต่ใช้ค าว่า “เลียแผล” “ค าราม” “ลิ้น
ห้อย” ฯลฯ ซึ่งเป็นกิริยาของสัตว์มาใช้กับคน เป็นต้น 
 
 
 
 

                                                           
5 กาญจนา  นาคสกุล, ศ,ดร, “การเสวนา เร่ือง การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน”, ใน การใช้ภาษาไยในปจัจุบัน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2551:42-53. 
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ภาษาไทยยุคใหม่กับโลกสมัยที่เปลี่ยนแปลง 
 
 ประเทศไทยนอกจากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในนามเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์ในเรื่อง
ของทรัพยากรข้าวปลาอาหารแล้ว ด้านความงดงามทางวัฒนธรรม ที่มีสีสันโดดเด่นแตกต่างกันในแต่
ละภาคก็ได้รับการกล่าวขานเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกาย วัฒนธรรม          
การแสดง หรือวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาที่ก าลังมีการกล่าวถึงกันในขณะนี้ สังคมและ
วัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด                    
แต่การเปลี่ยนแปลงจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาของ
คนในสังคม การสื่อสารคมนาคม และการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภาษาและสังคมเป็นของคู่ กัน 
ต้องไปด้วยกันเสมอ ถ้าสังคมเปลี่ยนภาษาก็เปลี่ยน มีผลเกี่ยวเนื่องกันเนื่องจาก ปัจจัยที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เช่นการค้นพบ การขัดแย้ง การแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม มีผล
ท าให้รูปแบบทางสังคมวิธีการด าเนินชีวิตของมนุษย์และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาตามยุคสมัย  
ในส่วนนี้ผู้เขียนจะน าเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยสมัยใหม่  สาเหตุที่ ท าให้เปลี่ยนแปลง  
และตัวอย่างท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 
 1. การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยสมัยใหม่ 
  ภาษาเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการออกเสียง ค าศัพท์ รูปแบบ และลักษณะอ่ืนอ่ืน
ตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป ภาษาที่เปลี่ยนไปเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาไทย สื่อ
และการกระจายตัวของประชากรเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของภาษา จะเห็นได้ว่ามีค าศัพท์
จากทางภาคต่างๆ เริ่มใช้กันข้ามภาค เช่นค าศัพท์จากทางภาคกลางมีการเริ่มใช้กันมากทางภาคเหนือ 
และภาคใต้เนื่องจากทุกคนได้ดูรายการโทรทัศน์ ที่เสนอภาษาจากทางภาคกลาง ในขณะเดียวกันกลุ่ม
คนภาคกลางได้เริ่มใช้ภาษาจากทางภาคอีสานมากขึ้น เมื่อมีรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคนที่อาศัยใน
ภาคอีสาน ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในทางศัพท์วิชาการและศัพท์ทาง
คอมพิวเตอร์ มากขึ้นเช่นกัน   กลุ่มเฉพาะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการพัฒนาของภาษา ค าศัพท์
ใหม่ใหม่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น มีภาษาเฉพาะของกลุ่ม เมื่อภาษาเกิดมีการใช้กันใหม่ ท าให้
มีค าศัพท์ใหม่นิยามข้ึนมา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อหมดการใช้ของค าศัพท์นั้นนั้น ภาษานั้นก็จะตกรุ่นและ
หมดความนิยมไป 
 
 2. สาเหตุที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาษาไทยสมัยใหม่ 
  การเปลี่ยนแปลงภาษามีสาเหตุมาจากการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพ่ือให้มี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน แต่ผลที่ตามมาจะท าให้สังคมเปลี่ยนแปลงไป พอสรุปได้ดังนี้ 
  2.1 การหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกหรือวัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมที่เรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา 
  2.2 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมตะวันตกที่ไม่ซับซ้อน กับวัฒนธรรมภาษาดั้ งเดิมของ
ไทยซึ่งสลับซับซ้อน ลึกซึ้ง เข้าใจได้ยาก ส่งผลให้ละเลยและหลงลืมเด็กยุคใหม่หลงลืมวัฒนธรรมไทย
ซึ่งเป็นสิ่งดีงามไปแต่กลับไปเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก 
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  2.3 ความเจริญทางเทคโนโลยีที่เข้ามา  เช่น  การพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์  นับเป็นสื่อ   
อันส าคัญท่ีท าให้วัยรุ่น ได้รับข่าวสารเรื่องราวต่างๆ เกิดการเรียนรู้ ยอมรับและปรับเปลี่ยนภาษาไทย
มากขึ้น โดยมุ่งความทันสมัย ไม่ค านึงถึงรากฐานวัฒนธรรมภาษาเดิม 
  2.4 ความเจริญทางด้านสังคมและชุมชนต่างๆ 
 
 3. ตัวอย่างภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
  ภาษาวิบัติ หรือ ภาษาอุบัติ เป็นค าเรียกของการใช้ภาษาไทยที่มีการเปลี่ยนแปลง และ
ไม่ตรงกับกับภาษามาตรฐานตามหลักภาษาไทยในด้านการสะกดค า ค าว่า  “ภาษาวิบัติ” ใช้เรียก
รวมถึงการเขียนที่สะกดผิดบ่อยรวมถึงการใช้ค าศัพท์ใหม่หรือค าศัพท์ที่สะกดให้แปลกไปจากค าเดิม  
ในประเทศไทยมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาเด็กไทยขาดการศึกษารวมถึงปัญหาภาษาวิบัติท าให้
เด็กไทย ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ในขณะเดียวกันได้มีการใช้ค าว่าภาษา
อุบัติแทนที่ภาษาวิบัติที่มีความหมายในเชิงลบ โดยภาษาอุบัติหมายถึงภาษาที่เกิดขึ้นมาใหม่ 
ตอบสนองวัฒนธรรมย่อย เช่นเดียวกับภาษาเฉพาะวงการที่เป็นศัพท์สแลง ค าว่า “วิบัติ” มาจาก
ภาษาบาลี มีความหมายถึง พินาศฉิบหาย หรือความเคลื่อนท าให้เสียหาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 
  ค าที่สะกดผิดเพื่อให้แปลกตา 
   นู๋ (หนู) 
   ชะมะ, ชิมิ (ใช่ไหม) 
   เทอ (เธอ) 
 
  การลดรูปค า 
   เป็นรูปแบบของค าที่ลดรูปให้สั้นลง มีใช้ในภาษาพูด 
   มหาลัย หรือ มหา'ลัย (มหาวิทยาลัย) 
   วิดวะ (วิศวกรรม) 
 
  ค าที่สะกดผิดเพื่อให้ตรงกับเสียงอ่าน 
   ใช่ไหม  →  ใช่มั้ย 
 
  ค าที่สะกดผิดเพื่อแสดงอารมณ์ 
   ไม่  →  ม่าย 
   ใช่  →  ช่าย 
   ใคร  →  คราย 
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ผลกระทบจากการใช้ภาษาวิบัติ 
 
 วัฒนธรรมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด เนื่องจากปัญหาที่มนุษย์
ประสบอยู่ในสังคมเป็นประจ า กอปรกับมีความต้องการจะปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัว
ให้มีสภาพดีขึ้นกว่าเดิม จะเห็นว่าวัฒนธรรมกับสังคมต้องไปด้วยกันเสมอ มีผลเกี่ยวเนื่องกัน 
โดยเฉพาะในระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่ วมกันในสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างของสังคมด้วยรวมถึงการเปลี่ยนภาษา ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่เป็น       
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  มีผลสะท้อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบความสัมพันธ์ของบุคคล
และภาษาที่น ามาใช้สื่อสารแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมภาษาของแต่ละท้องถิ่น 
  
 

การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในอนาคต 
 
 พระธรรมกิตติวงศ์6  (2551: 83-84)  กล่าวว่า  ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เพราะ
ภาษาคือชาติเป็นส่วนหนึ่งของชาติ เพราะฉะนั้นควรจะด าเนินการดังนี้ 
 1. การอนุรักษ์ ป้องกันการใช้ภาษาไทย 
 2. ภาษา ต้องมีการพัฒนาเพราะว่า ภาษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภาษาเป็น
สิ่งมีชีวิต กล่าวคือต้องเจริญเติบโตและพัฒนาไปตลอด แต่ต้องอยู่ในกรอบของวัฒนธรรม 
 กล่าวโดยสรุปว่า ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของชาติ ควรจะได้รับการท านุ
บ ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนตลอดไป อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ 
ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก ท าให้เกิดเทคนิคใหม่ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเน้นความสะดวกสบาย
และความรวดเร็วเพ่ิมขึ้นเป็นพิเศษ ภาษาไทยซึ่งเป็นสื่อกลางส าคัญในการติดต่อและผูกพันต่อ          
การด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทยก็ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของความเจริญก้าวหน้าดังกล่าว           
ท าให้ภาษาไทยที่ใช้ปัจจุบันทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างน่าวิตกเป็นอย่าง
ยิ่ง  การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในปัจจุบันส่วนหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพชีวิตที่เจริญขึ้น 
ก่อให้เกิดการใช้ภาษามากข้ึน มีการใช้ภาษาสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มมากขึ้นและสื่อสารมวลชนได้เข้ามา
มีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น ก่อให้เกิดอิทธิพลด้านภาษามากขึ้น สภาพการณ์เช่นนี้หากไม่เร่งรีบหา
ทางแก้ไขและป้องกันเสียแต่เนิ่นๆ นับวันภาษาไทยก็จะยิ่งเสื่อมลง เป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์ และ
คุณค่าของภาษาไทยอย่างไม่ต้องสงสัย 
 
 
 
 
 
                                                           
6 พระธรรมกิตตวิงศ์, “การเสวนา เร่ือง การใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน,” ใน การใชภ้าษาไทยในปัจจุบัน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 255: 83.-84. 
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ความอยู่รอดของภาษาไทยในยุคดิจิตอล 
 
 ณธษา ราชบัณฑิต 7( 2559)  ได้กล่าวถึง ความอยู่รอดของภาษาไทยในยุคดิจิตอลไว้อย่าง
น่าสนใจ ไว้ใน ดังนี้ “คุณเคยได้ยินประโยคเหล่านี้หรือไม่? “ภาษาไทยใกล้จะวิบัติแล้ว” “เอกลักษณ์
ของภาษาไทย จะค่อยๆ จางหายไป” หรือบ้างก็พูดว่า "เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีผลให้ภาษาไทยเข้าสู่ยุค
วิกฤติ” ค าถามต่อมา แล้วคุณคิดอย่างไรกับประโยคเหล่านี้!? เห็นด้วยหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยก็แสดงว่า 
ก าลังมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับภาษาไทย ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติไทย เป็นสิ่งที่มี
คุณค่าและเราทุกคนภาคภูมิใจ และค าถามสุดท้าย คุณจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้หรือไม่...? 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า มีไม่กี่ประเทศ ในโลกที่มีภาษาพูดเป็นของตนเอง และมีไม่กี่ประเทศที่
มีภาษาเขียนเป็นของตนเอง แต่จะมีสักกี่ประเทศที่มี ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง ซึ่ง
ประเทศไทยก็เป็นหนึ่ง ในประเทศที่มีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่ท าให้คน
ไทยทุกคนภาคภูมิใจในวัฒนธรรมด้านภาษา แต่การที่เราพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยเป็นประจ าทุก
วันจนเกิดความคุ้นชินนั้น ท าให้เราละเลยและลดความส าคัญกับสิ่งที่มีคุณค่าลง จนท าให้เกิด           
การเปลี่ยนแปลงทางภาษาขึ้น คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นมักจะรวบรัดตัดตอนค าให้สั้นลง เพ่ือ
ความรวดเร็ว หรือบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ที่ใช้เฉพาะกลุ่มขึ้นเพ่ือความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
เช่น มโน (การจิตนาการหรือคิดไปเอง) เกรียน (บุคคลที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว หรือชอบก่อกวน) หรือ
มักจะใช้ค าท่ีพ้องเสียง เช่น นู๋ (หนู) ครัช (ครับ) เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ แต่
เป็นปัญหาที่ถูกสะสมและเรื้อรังมานาน ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์มีส่วนที่ ท าให้
ปัญหานี้ชัดเจนมากข้ึน เพราะการสนทนาหรือเผยแพร่ของข้อความ ที่แสดงทัศนคติในเรื่องต่างๆ ของ
ตนเองผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น E-Mail Facebook Line เป็นต้น ท าให้ค าเหล่านี้ถูกแพร่กระจาย
และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว แม้ค าและช่องทางที่ใช้เหล่านี้จะไม่เป็นทางการ แต่หากเราใช้มันอยู่
ตลอดเวลาจนท าให้เกิดความคุ้นชินและค่อยๆ ซึมซับภาษาที่ผิดจนหลงลืมค าที่ถูกต้องไป ก็เป็น            
การสร้างหรือเพ่ิมให้ปัญหานี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น และที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ "ลืมจนไม่รู้ตัวด้วยซ้ าว่า
เราก าลังใช้ค าที่ผิดอยู่” หากพวกเราทุกคนยังนิ่งเฉยกับปัญหาเหล่านี้ ก็จะท าให้เป็นปัญหาที่เรื้อรัง
มากขึ้น เอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยจะค่อยๆ สูญเสียไปจนหมดสิ้น เมื่อคุณรู้อย่างนี้ ก็ไม่สาย
เกินไปถา้จะหันมาช่วยกันอนุรักษ์และส่งต่อการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้องให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยวิธีการ
ง่ายๆ (3 ป.) ที่เราทุกคนก็สามารถท าได้ ดังนี้ 
 1. ปลูกฝังวัฒนธรรมรักการอ่าน พ่อแม่ผู้ปกครองควรปลูกฝังวัฒนธรรมรักการอ่านให้กับ
บุตรหลานตั้งแต่เล็กๆ เพราะเด็กเล็กเป็นวัยที่เหมาะสมและง่ายต่อการปลูกฝังสิ่งต่างๆ และการอ่าน
ยังเป็น การวางรากฐาน ด้านภาษาที่ดีอีกทางหนึ่ง ซึ่งเราพบสัญญาณที่ดีต่อการแก้ปัญหานี้คือ จาก
สถิติการส ารวจการอ่านของประชาชนของส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 เด็กอายุ  
ต่ ากว่า 6 ปี มีอัตราการอ่านร้อยละ 60.2 ในขณะที่ผลการส ารวจเด็กกลุ่มเดียวกันในปี 2556 มีอัตรา
การอ่าน 58.9 นั้นคือ มีอัตราการอ่าน ที่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยและเพ่ิมขึ้นเกือบทุกพ้ืนที่ ซึ่งจากผลการวิจัย

                                                           
7
 แหล่งข้อมูล : สรุปส าหรับผู้บริหารการส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2558 ส านักงานสถิติแห่งชาติ  ภาพประกอบ : เร่ือง บ่อง
ตง! คืออะไร ศัพท์ใหม่มาแรงของวยัรุ่นในโลกออนไลน์  โดย http://www.chillpainai.com/scoop/73 
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สามารถคาดคะเนได้ว่า เมื่อเด็กมีการซึมซับหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องมากขึ้น ปัญหาการใช้
ภาษาไทยที่ไมถู่กต้องก็จะลดลงไปด้วย 
 2. ปลุกจิตส านึกในการหวงแหนภาษาไทยและรู้กาลเทศะการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง    
การให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่เราควรสอดแทรก
ความเป็นมา และคุณค่าที่ความส าคัญของภาษาไทยเข้าไปด้วยเพ่ือให้เกิดความรักและหวงแหน
ภาษาไทย รวมถึงการใช้ภาษาไทยให้ถูกกาลเทศะอีกด้วย เช่น กรณีที่ไม่เป็นทางการเราสามารถใช้
ภาษาพูดได้ แต่ถ้าในกรณีที่เป็นทางการเราจะต้องใช้ค าที่เป็นทางการและเหมาะสมกับบริบทนั้นๆ ซึ่ง
ข้อนี้ถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นพ้ืนฐานการท างานในอนาคตได้ 
 3. เปลี่ยนแปลงตัวเอง เมื่อเรารู้ว่าค าใดใช้ผิดหรือถูก ค าใดควรหรือไม่ควรใช้กับบริบทใน
ขณะนี้แล้ว สิ่งที่ส าคัญต่อมาคือ เรายังคงใช้ค าที่ผิดๆ เหล่านี้อยู่อีกหรือไม่ เพราะถ้าเรายังนิ่งเฉยกับ
ปัญหาเหล่านี้ ปัญหา ก็จะไม่ถูกแก้ไขและยังเป็นการสะสมปัญหาให้เรื้อรังอยู่ต่อไป 
 ระยะเวลาที่ผ่านไปท าให้สิ่งต่างๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงเรื่องของภาษา ซึ่งถือว่า 
เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางที่ดีหรือเกิดการพัฒนาเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า 
"วิวัฒนาการทางภาษา” แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไปในทิศทางตรงกันข้ามเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า "ความ
เสื่อมถอย ทางภาษา” และความเสื่อมถอยนี้เองสามารถท าลายทั้งรูปแบบและคุณค่าที่งดงามของ
ภาษาไทยให้สูญไปได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึง ดังนั้นบุคคลส าคัญที่สามารถอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่หรือ
ท าลายภาษาไทยให้สูญสิ้นไปก็คือ "คุณ” หรือพูดง่ายๆ ว่า ความอยู่รอดของภาษาไทยอยู่ในก ามือคุณ 
 

 
 

ภาพที่  5.1  ตัวอย่างภาษาไทยในยุคดิจิตอล 
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ภาษาไทยในยุค  4.0 
 
 นิตยา กาญจนะวรรณ8  (2559)  ได้แสดงทัศนคติเกี่ยวกับภาษาไทยสมัยใหม่ในบทความ 
“ภาษไทย 4.0”  ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้  
 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการปรับรูปแบบเศรษฐกิจอยู่หลายครั้ง เริ่ม
จาก “ประเทศไทย 1.0” ซึ่งเน้นเรื่องการเกษตร “ประเทศไทย 2.0” ซึ่งเน้นเรื่องอุตสาหกรรมเบา ใน
ปัจจุบันคือ “ประเทศไทย 3.0” ซึ่งเน้นเรื่องอุตสาหกรรมหนัก ต่อไปจะเป็น “ประเทศไทย 4.0” ซึ่ง
เน้นเรื่องเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 
3  เรื่อง คือ 
 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 
 2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
 3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 
 กล่าวโดยสรุปก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะต้องอาศัยเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพ่ือความอยู่รอดในโลกปัจจุบันหน่วยงานหรือกิจกรรมใดที่คิดว่าตนเองก็มีส่วนร่วมผลักดันหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของ “ประเทศไทย 4.0” หรือมีความทันสมัยไม่ตกยุค ก็เริ่มแสดงตนและสร้างค าศัพท์ที่
มีตัวเลข 4.0 ต่อท้ายบ้างแล้ว เช่น   เกษตร 4.0 โครงการอินดัสทรี 4.0 พาณิชย์ 4.0 มหาวิทยาลัย 
4.0 สัตวแพทย์ 4.0 อินเตอร์เน็ต 4.0 เอนทรานซ์ 4.0 เอสเอ็มอี 4.0 
 คอลัมน์ “มองไทยใหม่” จึงขอเสนอ “ภาษาไทย 4.0” บ้างเพ่ือแสดงให้เห็นศักยภาพของ
ภาษาไทยที่จะท าให้ “ประเทศไทย 4.0” เดินไปข้างหน้าได้เช่นกัน   ก่อนจะถึง “ภาษาไทย 4.0” 
ภาษาไทยก็เคยผ่านรูปแบบ 1.0, 2.0 และ 3.0 กับเขามาแล้วเหมือนกัน 
 “ภาษาไทย 1.0” คือยุคที่การเรียนภารสอนภาษาไทยมุ่งเน้นที่การอ่าน การเขียน และการ
แต่งค าประพันธ์ ดังจะเห็นได้จากภาษาไทยในสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เริ่มจาก 
จินดามณี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ไปจนถึง แบบเรียนเร็ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 “ภาษาไทย 2.0” คือยุคที่มีการอธิบายภาษาไทยโดยอาศัยโครงสร้างของภาษาอังกฤษ 
ตามแบบ สยามไวยากรณ์ ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร การกล่าวถึง อักขรวิธี วจีวิภาค วากยสัมพันธ์ 
และ ฉันทลักษณ์ เป็นยุคของการพิจารณาตนเองโดยอาศัยรูปแบบของไวยากรณ์ภาษาอ่ืน ที่เชื่อกันใน
สมัยนั้นว่าเป็นรูปแบบ “สากล” 
 “ภาษาไทย 3.0” คือยุคที่สอนภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ดังที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน หลักภาษา และ
วรรณคดี 
 

                                                           
8 มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที ่21 - 27 ตุลาคม 2559 
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 ยุคนี้เป็นยุคของการสื่อสารกับคนในประเทศ ให้เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี แม้ว่าจะใช้
ภาษาต่างกัน หรือมีวัฒนธรรมที่ต่างกันก็ตาม 
 “ภาษาไทย 4.0” ที่คอลัมน์ “มองไทยใหม”่ ขอเสนอในวันนี้ก็คือ ภาษาไทยที่ท าให้คนไทย
สามารถเข้าใจ “ประเทศไทย 4.0” ที่ก าลังกล่าวขวัญกันอยู่ในขณะนี้ได้ ต้องเป็นภาษาไทยที่มีการ
ปรับตัว รับความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะจากภาษาอังกฤษได้โดยไม่ผิดเพ้ียน  เช่น การใช้ศัพท์บัญญัติว่า 
“โภคภัณฑ์” และ “นวัตกรรม” ข้างต้นก็ต้องให้เข้าใจความหมายที่ถูกต้อง การเขียน “ค าทับศัพท์” 
ที่ต้องเขียนให้ใกล้เคียงกับการออกเสียงในภาษาเดิมให้มากที่สุด เท่าท่ีอักขรวิธีไทยจะอ านวยให้   เช่น 
New York เขียนว่า นิวยอร์ก ซึ่งใครอยากจะออกเสียงว่า [นิวยอก] [นิวย้อก] หรือ [นิวหยอก] ก็ได้
ตามอัธยาศัย   เช่นเดียวกับค าว่า ฉัน ที่ใครจะออกเสียงว่า [ฉัน] หรือ [ชั้น] ก็ได้ แล้วแต่จังหวะการพูด 
ขอเพียงให้เขียนเหมือนกันก็สื่อกันได้แล้ว   ค าไม่ว่าจะเป็นค าไทยหรือค าที่มาจากภาษาต่างประเทศ 
ถ้าเขียนให้ตรงกับที่คนไทยใช้ ค าๆ เดียวกันก็คงต้องเขียนหลายแบบ ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาการสื่อสาร
อย่างแน่นอน  ค าต่างๆ ที่ใช้อธิบาย “ประเทศไทย 4.0” เช่น Agritech, Bio-Med, Bio-Tech, 
Culture & High Value Services, Designtech, Edtech, Embedded Technology, E-
Marketplace, Fintech, Foodtech, Healthtech, High Value Services, Mechatronics, 
Meditech, New Engines of Growth, Robotech, Robotics, Smart Devices, Smart 
Enterprise, Smart Farming, Startup, Traditional Farming, Traditional Services, 
Traditional SME, Traveltech และอ่ืนๆ ก็ต้องพิจารณาว่าจะเขียนด้วยอักษรไทยอย่างไรจึงจะท าให้
คนไทยเข้าใจได้  นี่คือ “ภาษาไทย 4.0” ซึ่งมีส่วนร่วมกับ “ประเทศไทย 4.0” อย่างแน่นอน 
 
 

สรุป 
 
 จากที่กล่าวมาแล้วในบทนี้จะเห็นได้ว่า  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยมักถือความถูกต้อง
เป็นหลัก  และมุ่งหวังให้ทุกคนใช้ภาษาไทยที่งดงาม สละสลวยตามแบบแผนที่บรรพบุรุษได้วางไว้เป็น
ตัวอย่าง  แต่ผู้ที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงมองไปในแง่การสร้างสรรค์  การเจริญเติบโตของภาษา  
และยังเห็นด้วยว่า ในสังคมไทยควรยอมรับความหลากหลายในการใช้ภาษา  วิธภาษาบางประเภท
ของไทย  อาจธ ารงอยู่ได้โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลง  เช่น  วิธภาษาที่เป็นวัจนลีลาตายตัว  เช่น  
ราชาศัพท์  ภาษามาตรฐาน  ภาษากฎหมาย แต่วิธภาษาบางประเภทปรับตัวอย่างรวดเร็วไปตาม   
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  จึงเปลี่ยนไปจากวิธภาษาแบบวัจนลีลาตายตัว  ดังนั้นส่วนส าคัญในเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของภาษาในบทนี้  คือ  การพิจารณาความถูกผิดในภาษานั้น  ควรกระท าโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมกับผู้ใช้และปริบท  จึงจะเป็นการยุติธรรมแก่ผู้ใช้ภาษาไทยทุกคน  
 
 

 



บทท่ี  6 
ภาษาศาสตรส์ังคมตามแนวการศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 

 
 
 ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารเป็นวิชาที่บูรณาการความรู้จากหลายสาขาวิชา เช่น 
สังคมวิทยามานุษยวิทยา  คติชนวิทยา  และภาษาศาสตร์  วิชานี้ศึกษาได้หลายด้าน  การวิเคราะห์   
สัมพันธสารก็อาจรวมอยู่ในวิชานี้ได้  หัวข้อที่เป็นที่นิยมศึกษา  ได้แก่  วัจนกรรมที่ใช้เป็นกิจวัตร 
และวัจนกรรมที่ใช้เป็นพิเศษในบางโอกาส  เช่น  การเล่าเรื่องตลก  การเล่านิทาน  การกล่าวอวยพร 
และการกล่าวถ้อยค าในพิธีกรรมต่างๆ  ผู้ศึกษาชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารมีความเชื่อว่าภาษา
เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนพฤติกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย์ในสังคม คือมีกฎควบคุมอยู่และเรา
สามารถพรรณนากฎเหล่านั้นได้ 
 
 

การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนา  (Ethnography) 
 
 การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนา  (Ethnography)  มุ่งศึกษาชุมชนหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ 
โดยเน้นความเข้าใจชุมชนหรือวัฒนธรรมในมุมมองที่ใกล้เคียงกับเจ้าของชุมชนหรือวัฒนธรรมนั้น
ระเบียบวิจัยที่น าไปสู่ความเข้าใจดังกล่าวคือ  การท าวิจัยภาคสนาม (fieldwork)  ในระยะเวลานาน
พอสมควร  และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม  (participant  observation)  รวมถึงการสัมภาษณ์และ
จดบันทึกอย่างละเอียดถี่ถ้วน  ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  คือ  การศึกษาภาษาที่สื่อสารใน
วัฒนธรรมหนึ่งๆ โดยมุ่งเน้นที่ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษาและบริบททางวัฒนธรรม  (ศิริพร 
ภักดีผาสุข, 2554) 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ภาษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม  
การใช้ภาษาที่ต่างหน้าที่  ต่างเหตุการณ์  ต่างบริบท  ต่างชุมชน  หรือต่างสังคม  ย่อมแตกต่างกัน  
เพราะการใช้ภาษาแปรไปตามบริบทท่ีแวดล้อม  การจะเข้าใจการสื่อสารได้ต้องเกิดจากความเข้าใจใน
พฤติกรรมโดยรวมของการสื่อสารนั้นด้วย กล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่า นอกจากจะเข้าใจสารซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสื่อสารแล้ว ยังต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นบริบทแวดล้อมการสื่อสารนั้น 
 
 

การวิเคราะห์ปริบทแวดล้อมตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร 

 
 1. ทฤษฎีของ  เดลล์  ไฮมล์ 
  ไฮมล์ (Hymes, 1964) ได้กล่าวถึงเรื่องบริบทแวดล้อมภาษาตามแนวชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสารในบทน าของหนังสือเรื่อง Language in Culture And Society ซึ่งเขาเป็น
บรรณาธิการ (Hymes, 1964 : 386-387) ต่อมาเขาตีพิมพ์บทความเรื่องเดียวกันนี้ในหนังสือ 
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Exploration in the Ethnography of speaking ซึ่งมีเบาแมน และเชอร์เซอร์ เป็นบรรณาธิการ 
(Bauman & Sherzer 1974) 
  ต่อมา  ไฮมล์เปลี่ยนมาใช้ค าว่า  Ethnography of Communication  (ชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสาร) แทนค าว่า Ethnography of speaking แต่ยังคงความหมายและแนวคิดไว้
เช่นเดิม ความคิดหลักของ ไฮมล์ในการวิเคราะห์ คือการเข้าถึงพฤติกรรมการพูดหรือการสื่อสารจาก
มุมมองของมโนทัศน์ที่เรียกว่า  เหตุการณ์สื่อสาร  (speech event/Communication event) 
เครื่องหมายถึงเหตุการณ์ที่ผู้พูดใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการ  เช่น  การทักทาย  
การอ าลา  การอวยพร  การแสดงความเสียใจ  การกล่าวเปิดงาน  ฯลฯ 
  ไฮมส์ (Hymes, 1974  อ้างถึงใน  อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 :182-184) ได้เสนอ
กรอบที่ใช้วิเคราะห์ปริบทแวดล้อมภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารไว้   โดยมี
องค์ประกอบ  8  ประการ  สามารถสรุปเป็นค าว่า SPEAKING ตัวอักษรแต่ละตัวในค านี้เป็นอักษรต้น
ของชื่อองค์ประกอบที่ต้องวิเคราะห์ตามทฤษฎี ดังนี้ 
  S  = Setting / Scene 
  P = Participants 
  E = Ends 
  A = Act  sequence 
  K = Key 
  I = Instrumentalities 
  N = Norm  of  Interaction & Interpretation 
  G = Genre 
 
  กรอบแนวคิดนี้มุ่งวิเคราะห์ภาษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการใช้ภาษา
ต่างหน้าที่ ต่างเหตุการณ์ ต่างสังคม การที่จะเข้าใจการสื่อสารได้อย่างชัดเจนจึงต้องท าความเข้าใจ
พฤติกรรมโดยรวมของการสื่อสารและองค์ประกอบในการสื่อสารด้วย  SPEAKING  ประกอบได้ด้วย
ส่วนส าคัญ  8  ประการดังนี้ 
  1. ฉาก (Setting/Scene) หมายถึง เวลาและสถานที่  ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมทาง
กายภาพของเหตุการณ์การสื่อสาร  เช่น  การสร้างฉากให้ดูอ่อนหวานน่ารื่นรมย์ในละครรัก 
  2. ผู้ร่วมเหตุการณ์  (Participants)  หมายถึง  ผู้พูด – ผู้ฟัง  หรือผู้ส่งสาร – ผู้รับสาร  
ในบางครั้งอาจหมายรวมถึงผู้อ่ืนที่อยู่ในสถานการณ์การสื่อสารนั้นๆ  ด้วย  หากบุคคลดังกล่าวมี
อิทธิพลต่อสถานการณ์การสื่อสารนั้น 
  3. จุดหมาย  (Ends)  หมายถึง  เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ร่วมเหตุการณ์ในการสื่อสาร
ต้องการ  หรือคาดหวังว่าจะได้รับจากการสื่อสารนั้นๆ 
  4. การล าดับวัจนกรรม  (Act  Sequence)  หมายถึง  การล าดับของวัจนกรรมว่ามี
การเรียงล าดับวัจนกรรมในสถานการณ์การสื่อสารนั้นๆ อย่างไร 
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  5. กุญแจ/น้ าเสียง  (Key)  หมายถึง  น้ าเสียง ท่าทาง อารมณ์ หรือสีสันในการสื่อสาร  
เช่น  สื่อสารแบบเอาจริงเอาจัง  แบบโอ่อ่าหรูหรา  แบบเยาะเย้ย  แบบถากถาง  แบบยิ่งใหญ่  แบบ
โอ้อวด  เป็นต้น 
  6. เครื่องมือ  (Instrumentalities)  หมายถึง  การเลือกวิธีการสื่อสาร  เช่น  การพูด
ปากเปล่า  เขียนโทรเลข  โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมล์ เป็นต้น  และยังรวมไปถึงการเลือกใช้
วิวิธภาษาด้วย  นอกจากนี้ยังรวมถึงลักษณะภาษาที่ใช้  การเลือกใช้ถ้อยค า  การใช้ความเปรียบ     
การใช้ภาษาถิ่น  การสลับภาษา  และการใช้อวัจนภาษาเพ่ือสื่อความหมายในลักษณะต่างๆ  เช่น  
การหัวเราะ  การใช้ระดับเสียงที่แตกต่างกัน  การใช้สัญญาณเสียง เป็นต้น 
  7. บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ  (Norms of Interaction and 
Interpretation)  หมายถึง  ลักษณะเฉพาะของการพูดหรือการสื่อสารที่ผู้พูดใช้เพ่ือมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้ฟัง  กฎเหล่านี้ต้องตีความด้วยความรู้วัฒนธรรมของคนในสังคมนั้นๆ 
  8. ประเภทการสื่อสาร  (Genre)  หมายถึง  ประเภทของถ้อยค าที่สื่อสาร  ซึ่งมักมีชื่อ
เรียกเฉพาะ  เช่น  ร้อยกรอง  ปริศนาค าทาย  บทสวดมนต์ การบรรยาย  การโต้วาที  เป็นต้น 
  นอกจากนี้  ในการวิเคราะห์ภาษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ซาวิลล์ –
ทรอยก์  (อ้างถึงใน  อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544 : 182-184)  ได้แบ่งหน่วยที่ใช้ในการสื่อสาร
ออกเป็น  3  หน่วย  คือ 
  1. Communicative situation  สถานการณ์สื่อสาร  คือ  สถานการณ์ที่
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์  เช่น  สถานการณ์สื่อสารการสัมมนามักประกอบด้วย
เหตุการณ์สื่อสารการลงทะเบียน  การเปิดสัมมนา  การปาฐกถาพิเศษ  การเสนอบทความ  การถาม
ค าถาม  การอภิปรายรวม  การปิดสัมมนา  สถานการณ์สื่อสารอาจต่างกันได้แม้จะยังอยู่ในสถานที่
เดิม  ถ้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นต่างกัน เช่น  สถานการณ์สื่อสารการเปิดการพิจารณาคดี
ในศาลกับสถานการณ์สื่อสารการปิดพิจารณาคดีในศาล  ในทางตรงกันข้ามสถานการณ์สื่อสารอาจ
เป็นสถานการณ์เดียวกันได้แม้ว่าจะต่างสถานที่  เช่น  สถานการณ์สื่อสารการแสดงธรรมเทศนา  อาจ
เกิดข้ึนที่วัดหรือท่ีหอประชุมโรงเรียนก็ได้1 
  2. Communicative event  เหตุการณ์สื่อสาร  คือเหตุการณ์ที่ผู้พูดใช้ภาษาเพ่ือ
สื่อสารตามวัตถุประสงค์  เช่น  การทักทาย  การอ าลา  การอวยพร  การแสดงความเสียใจ  การ
กล่าวเปิดงาน  ตามทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  (ethnography  of communication)  
ของ ไฮมส์  (1974)  เหตุการณ์สื่อสารเป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุดในการวิเคราะห์การพูดหรือการสื่อสาร  
เหตุการณ์สื่อสารมีองค์ประกอบ  8  ประการ  คือ  SPEAKING 
  3. Communicative act  วัจนกรรมการสื่อสาร 
  ทั้ง  3  หน่วยนี้ถือว่า  เหตุการณ์การสื่อสารเป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุด  และเป็นหัวใจของ
การวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร เหตุการณ์สื่อสารเป็นส่วนประกอบของสถานการณ์
สื่อสาร  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สถานการณ์สื่อสาร 1 สถานการณ์ประกอบด้วย เหตุการณ์สื่อสารหลาย
เหตุการณ์  และแต่ละเหตุการณ์สื่อสารก็ประกอบด้วยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม 
 
                                                           
1 ในที่นี้  ราชบัณฑิตยสถาน ได้หมายรวมถึง  speech  situation  ด้วยว่าทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกัน 
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  สรุปแผนผังระดับของบริบทได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพที่  6.1  ระดับของบริบท 
 
  จากแผนผังบริบทข้างต้น  จะเห็นได้ว่าระดับของบริบทนั้นมีความสัมพันธ์กัน และ
สถานการณ์สื่อสารที่กล่าวข้างต้นนั้น  เมื่อน ามาศึกษาแล้วจะพบว่าสิ่งส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ต้อง
ค านึงถึงด้วยคือ  เรื่องของ  Speech community  (ชุมชนการใช้ภาษา)  ดังนั้นในบริบทสถานการณ์
สื่อสาร  1  สถานการณ์จะประกอบไปด้วย  3  ส่วน  และชุมชนการใช้ภาษาด้วย  จะเห็นได้ว่า
การศึกษาภาษาไม่ได้พิจารณาเพียงแค่ภาษาอย่างเดียว  จ าเป็นต้องศึกษาบริบทแวดล้อมด้วย  
  นอกจากไฮมล์แล้ว ยังมีผู้ที่เสนอแนวคิดท านองเดียวกันนี้อีก แต่นักวิชาการเหล่านั้น
ล้วนใช้แนวคิดตามของ ไฮมล์ และมาขยายให้ละเอียด ได้แก่  มูเรียล ซาวิลล์ - ทรอยก์ (Muriel 
Saville – Troike) 
 
 2. ทฤษฎีของ  ซาวิลล์ – ทรอยก์ 
  ในการวิเคราะห์ภาษาตามชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ซาวิลล์ – ทรอยก์ ด าเนิน
รอยตามทฤษฎีของไฮมล์ ในหนังสือเรื่อง The Ethnography of Communication (Saville-Troike 
1982) เขาแบ่งหน่วยที่ใช้ในการสื่อสารออกเป็น 3 หน่วย  คือ สถานการณ์สื่อสาร (Communication 
situation) เหตุการณ์สื่อสาร  (Communication event) และ วัจนกรรมสื่อสาร  
(Communication act) และในทั้ง 3 หน่วยนี้เขาถือว่า เหตุการณ์สื่อสารเป็นหน่วยที่ส าคัญที่สุดและ
เป็นหัวใจของการวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร  เหตุการณ์สื่อสารเป็นส่วนประกอบของ
สถานการณ์สื่อสาร  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ  สถานการณ์สื่อสาร 1 สถานการณ์ประกอบด้วยเหตุการณ์
สื่อสารหลายเหตุการณ์  แม้แต่ละเหตุการณ์สื่อสารก็ประกอบด้วยวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรมดัง
แสดงในแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
 
 

 Speech community 

Communicative  situation  

Communicative  
Communicative  act 
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แผนภูมิภาพที่  6.2  หน่วยในการสื่อสาร 

 
  สถานการณ์สื่อสารเป็นหน่วยที่ใหญ่ที่สุด  ตัวอย่างเช่น  สถานการณ์การพิจารณาคดี 
สถานการณ์งานเลี้ยงแต่งงาน สถานการณ์สัมมนา เป็นต้น  
  แต่ละสถานการณ์สื่อสารประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสารหลายเหตุการณ์ ซาวิลล์ – 
ทรอยก์ ยกตัวอย่างว่าพิธีกรรมทางศาสนา  (religious service) เป็นสถานการณ์สื่อสาร 1 ประเภท 
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร  6  เหตุการณ์ดังนี ้
  สถานการณ์สื่อสาร พิธีกรรมทางศาสนา ประกอบด้วย 
  1. พิธีสักการะ (call to worship) 
  2. อ่านพระคัมภีร์ (reading of scriptures) 
  3. การอธิษฐาน (prayer) 
  4. การประกาศ (announcemants) 
  5. การเทศนา (sermon) 
  6. การขอพร (benediction) 
 
  เหตุการณ์สื่อสาร  1  เหตุการณ์ประกอบด้วยหลายวัจนกรรมสื่อสาร ตัวอย่างของ   
ซาวิลล์ – ทรอยก์  เหตุการณ์สื่อสาร  การอธิษฐาน  ประกอบด้วยวัจนกรรมสื่อสารต่างๆเรียงล าดับ
ดังนี้ 
  เหตุการณ์สื่อสาร  การอธิษฐาน  ประกอบด้วย  
  1. การเอ่ยถึงพระเจ้า (summons) 
  2. การสรรเสริญพระเจ้า (praise) 
  3. การสารภาพบาป (thanks) 
  4. บทลงโทษ (closing formula) 

สถานการณ์สื่อสาร 

 
เหตุการณส์ื่อสาร เหตุการณ์ส่ือสาร 

วจันกรรมสื่อสาร 

วจันกรรมสื่อสาร 

วจันกรรมสื่อสาร 

วจันกรรมสื่อสาร 

วจันกรรมสื่อสาร 

วจันกรรมสื่อสาร 
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  ในการวิเคราะห์นั้น องค์ประกอบของเหตุการณ์สื่อสาร 10 องค์ประกอบ ที่ซาวิลล์ – 
ทรอยก์ ดัดแปลงมาจาก 8 องค์ประกอบ (SPEAKING) ที่ไฮมล์ได้เสนอไว้   องค์ประกอบของ
เหตุการณ์สื่อสาร 10 องค์ประกอบที่ ซาวิลล์ – ทรอยก์ เสนอมีดังนี้ (สุดาดวง  เกิดโมฬี, 2537 : 15-
16) 
  1. ชนิดของเหตุการณ์  (genre or type of event)  เช่น  เรื่องตลก  เรื่องเล่า  การ
บรรยายทางวิชาการ  การทักทาย  การสนทนา 
  2. หัวข้อ  (topic)  หรือจุดเน้นของการสื่อสารที่วิเคราะห์ 
  3. วัตถุประสงค์หรือหน้าที่  (purpose or function)  คือจุดมุ่งหมายหลักในการ
ปฏิสัมพันธ์ของผู้ร่วมสนทนาแต่ละคน 
  4. กาลเทศะ หรือเวลา-สถานที่ (setting) ซึ่งรวมถึงเวลาของวัน ฤดูของปี  สถานที่
สื่อสาร  และแง่มุมต่างๆ ทางกายภาพของสถานการณ์ เช่น ขนาดของห้อง การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ 
ฯลฯ 
  องค์ประกอบทั้ง 4 อย่างข้างต้นรวมกันเรียกว่า scene ซึ่งหมายถึงปริบทนอกตัวบุคคล
ในการสื่อสาร  ค าถามที่ใช้ตรวจสอบ scene ว่าพรรณนาครบหรือไม่ คือเหตุการณ์สื่อสารนั้นเป็น
เหตุการณ์ชนิดใด เป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร ท าไมจึงเกิดขึ้นและเกิดข้ึนที่ไหน เมื่อไหร่ 
  5. ผู้ร่วมเหตุการณ์ (participants) ซึ่งรวมถึง อายุ เพศ ชาติพันธุ์ ฐานะทางสังคม 
ฯลฯ ค าถามเก่ียวกับองค์ประกอบคือ ใครมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 
  6. รูปแบบการสื่อสาร (Message form) องค์ประกอบนี้เหมือนกับ Instrumentalities 
ของไฮมล์ รวมถึงการใช้เสียง (Vocal) และไม่ใช้เสียง (Non-Vocal) และลักษณะของรหัสที่ใช้  เช่น
ใช้วัจนภาษาหรืออวัจนภาษา  ซึ่งได้แก่ภาษาท่าทาง  การใช้สายตา  รูปภาพ  การ์ตูน  ฯลฯ 
  7. เนื้อหาการสื่อสาร  (Access content)  ผู้วิเคราะห์ควรตั้งค าถามว่า  การสื่อสาร
เกี่ยวกับอะไร ประเด็นส าคัญได้แก่อะไรบ้าง เป็นต้น 
  8. การล าดับวัจนกรรม (act sequence) เหมือนของไฮมล์ คือ หมายถึงการเรียง 
ล าดับวัจนกรรมสื่อสาร เรื่องจะเข้มงวดมากในเหตุการณ์สื่อสารที่เป็นพิธีกรรม  เช่น  การอวยพร  
การอ าลาการแสดงความเสียใจ แต่จะถูกจ ากัดน้อยลงในการสนทนา การบรรยาย 
  9. กฎการปฏิสัมพันธ์ (rules of interaction) ได้แก่การอธิบายกฎของการใช้ภาษา
พูดและค าพูด ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับเหตุการณ์สื่อสาร กฎเช่นนี้เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมว่าควรจะ
แสดงออกอย่างไร และเกิดจากค่านิยมของชุมชนภาษาแต่ละชุมชน  เราอาจเห็นกฎเหล่านี้ได้จากค า
พังเพย  สุภาษิต  และกฎหมายของชุมชนนั้นนั้น 
  10.  บรรทัดฐานของการตีความ (norms of interpretation) รวมถึงความรู้ทั่วไปที่มี
อยู่ร่วมกัน ข้อสมมติฐานทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจร่วมกันของชุมชนภาษานั้นๆ บรรทัดฐาน
ของการตีความนี้สร้างขึ้นจากมาตรฐานของความเข้าใจของสมาชิกในชุมชนที่ใช้ภาษาร่วมกัน 
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ประโยชน์และความส าคัญต่อการศึกษาภาษากับสังคมไทย 
 
 จากค ากล่าวที่ว่า “ภาษากับสังคม” เป็นค าที่มีความหมายกว้างมาก ครอบคลุมการศึกษา
ทุกหัวข้อ  ทุกประเภทและทุกแง่มุมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม จะเน้น
ภาษาหรือเน้นสังคมก็ได้” (อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2533 : 11)  และหลักการส าคัญในการศึกษา
ภาษากับสังคมคือ ภาษาเป็นสมบัติของสังคม  ภาษามีความหลากหลาย  ภาษามีการแปร  ภาษาเป็น
สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และภาษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของสังคมและ
เปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสังคม  ดังนั้นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ “สามัตถิยะสื่อสาร” ภายใต้
แนวคิดทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารจึงมีความส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การศึกษาภาษากับสังคม 

 แนวคิดเรื่องสามัตถิยะสื่อสารกับสามัตถิยะภาษา ที่น าไปสู่ทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง
การสื่อสารนั้น มีประโยชน์และมีความส าคัญอย่างมากต่อการศึกษาภาษาในสังคมไทย ทั้งในเรื่อง   
การวิเคราะห์องค์ประกอบในการสื่อสาร  การพิจารณาการล าดับวัจนกรรม  การศึกษาผู้มีส่วนร่วมใน
การสื่อสาร  เป็นต้น  และแนวคิดนี้ได้มีการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ภาษากันอย่างแพร่หลาย  จาก
การส ารวจงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า  มีการใช้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการศึกษาค้นคว้า และเป็น
แนวทางในการศึกษาค่อนข้างมาก  ทั้งทางด้านสังคมและมานุษยวิทยา   ทางด้านนิเทศศาสตร์  และ
ทางด้านภาษาศาสตร์ ทั้งที่มีการใช้แนวคิดนี้โดยตรง  และใช้แนวคิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารสามารถแบ่งกลุ่มงานวิจัย
ตามแนวทางการศึกษาออกเป็น  2 กลุ่ม  ดังนี้  
 
 1. งานวิจัยที่ใช้แนวคิดทฤษฎีโดยตรง งานวิจัยกลุ่มนี้ เป็นการน าทฤษฎีชาติพันธุ์
วรรณนาแห่งการสื่อสารมาใช้วิเคราะห์โดยตรง ได้แก่  
  สุดาดวง  เกิดโมฬี  (2537)  ศึกษาเรื่อง “การศึกษาการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร : กรณีศึกษาผู้สมัครพรรคพลังธรรม” 
งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาล าดับขั้นตอนและรูปแบบของภาษาที่ใช้ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้แทนราษฎร โดยน าแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารของ ไฮมส์  และ ชาวิลล์  ทรอยก์ มาใช้
ในการศึกษาและอธิบายข้อมูล จากการศึกษาพบว่าสถานการณ์สื่อสารการปราศรัยหาเสียงดังกล่าว
ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร 17 เหตุการณ์ แต่เป็นลักษณะการเกิดซ้ าในโครงสร้างเดิม  ผู้วิจัยจึง
แบ่งตามประเภทของเหตุการณ์ได้ 4 ประเภท ได้แก่ เหตุการณ์สื่อสารการกล่าวเปิดการปราศรัย 
เหตุการณ์สื่อสารการแนะน าตัวผู้ปราศรัย  เหตุการณ์สื่อสารการปราศรัย  และเหตุการณ์สื่อสารการ
สรุปการปราศรัย  และในเหตุการณ์สื่อสารหนึ่งๆ  พบวัจนกรรมสื่อสารหลายวัจนกรรม  เช่น  ใน
เหตุการณ์สื่อสารการแนะน าตัวผู้ปราศรัย ประกอบด้วย วัจนกรรมการอธิบาย วัจนกรรมการเล่าความ  
และแนะน าตัวตามล าดับ  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากองค์ประกอบด้านกฎการปฏิสัมพันธ์และ
ด้านบรรทัดฐานการตีความสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยยกย่องผู้มีต าแหน่งและฐานะ นับถือความ
อาวุโส  ไม่ชอบการขัดแย้ง  และสร้างความเป็นเครือญาติ  
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  พิกุลกานต์  รุจิราภา  (2537)  ศึกษาเรื่อง  “การแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุ : 
การศึกษาแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร”  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้พบว่าสถานการณ์สื่อสารในการ
แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุนั้น  ประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร  15  เหตุการณ์  ได้แก่  การกล่าว
เปิดการแสดงพระธรรมเทศนา  การกล่าวค านมัสการโดยพุทธศาสนิกชน  การถึงสรณคมภ์           
การสมาทานอุโบสถศีล  การกล่าวค านมัสการโดยพรนะภิกษุองค์เทศก์  การกล่าวบทอุเทศ  การ
เทศน์ การกล่าวค าอนุโมทนา  การประกาศอุโบสถ การอาราธนาอุโบสถศีล  การอาราธนาธรรม  การ
กล่าวค าสาธุการ  การประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกา  และการกล่าวปิด การแสดงพระธรรมเทศนา
ทางวิทยุ  และพบว่ามีวัจนกรรมการสื่อสารหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละบทเทศน์ และ
ผู้วิจัยยังพบว่าเหตุการณ์สื่อสารที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสารคือ  เหตุการณ์สื่อสารการเทศน์  เพราะเป็น
เหตุการณ์สื่อสารที่ซับซ้อนและมีวัจนกรรมการสื่อสารถึง  20 วัจนกรรม  โดยวัจนกรรมที่จัดเป็น
โครงสร้างหลักของเหตุการณ์สื่อสารนี้ก็คือ วัจนกรรมการเริ่ม  การอธิบาย  และการจบ เรียงกัน
ตามล าดับ 
 

  ปอรรัชม์  ยอดเณร  (2544)  ศึกษาเรื่อง  “การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและ
วิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ในเชิงชาติพันธ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร”  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้
ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของพิธีกรด าเนินรายการและวิทยากรในรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ในการถ่ายทอด
เนื้อหารายการ  และการมีส่วนร่วมของผู้รับสารที่มีต่อรายการสุขภาพ ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้น า
แนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารศึกษากระบวนการผลิตและการก าหนดประเด็นใน         
การน าเสนอ  และทัศนคติของผู้น าเสนอที่มีต่อการชมรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ และต่อแบบ
แผนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรร่วมรายการ  โดยศึกษาจากรายการ “พลิกฟ้ืนสุขภาพ
คนเมือง”  และรายการ  “วาไรตี้พลิกฟ้ืนสุขภาพ”  ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า  สถานการณ์สื่อสาร
รายการพลิกฟ้ืนสุขภาพคนเมืองแบ่งออกเป็น  5  สถานการณ์ย่อย  โดยเลือกวิเคราะห์สถานการณ์
สื่อสารช่วงรอบรู้รอบเมือง และพบว่าสถานการณ์สื่อสารช่วงดังกล่าวนั้นประกอบด้วย  เหตุการณ์
สื่อสาร  4  ช่วงและแต่ละเหตุการณ์สื่อสารประกอบด้วยวัจนกรรมสื่อสารต่างๆ ได้แก่ เหตุการณ์
สื่อสารการกล่าวเปิดช่วง  ประกอบด้วย  วัจนกรรมการเกริ่นน า  เหตุการณ์สื่อสารการแนะน า
วิทยากร  ประกอบด้วยวัจนกรรมแนะน าวิทยากร  และวัจนกรรมทักทาย  เหตุการณ์สื่อสารการถาม
ตอบ ประกอบด้วยวัจนกรรมเรียกขาน วัจนกรรมแจ้งให้ทราบ วัจนกรรมอธิบาย วัจนกรรมย้ าเตือน  
และสั่งการ  และเหตุการณ์สื่อสารการปิดช่วง  ประกอบด้วยวัจนกรรมการขอบคุณ และวัจนกรรม
การเชิญชวน 
  ส่วนสถานการณ์สื่อสารรายการวาไรตี้พลิกฟ้ืนสุขภาพแบ่งออกเป็น  6  สถานการณ์
สื่อสารย่อย โดยเลือกศึกษาสถานการณ์สื่อสารช่วงคุยกันยามเช้า  จากการศึกษาพบว่าสถานการณ์
สื่อสารดังกล่าวประกอบด้วยเหตุการณ์สื่อสาร  4  ช่วง แต่ละเหตุการณ์สื่อสารประกอบด้วยวัจนกร
รมการสื่อสารต่างๆ  ได้แก่  เหตุการณ์สื่อสารการกล่าวเปิดช่วง  ประกอบด้วย  วัจนกรรมการเกริ่น
น า  เหตุการณ์สื่อสารการแนะน าวิทยากร  ประกอบด้วยวัจนกรรมแนะน าวิทยากร  และวัจนกรรม
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ทักทาย  เหตุการณ์สื่อสารการถามตอบ  ประกอบด้วยวัจนกรรมเรียกขาน วัจนกรรมเล่าความ วัจ
นกรรมอธิบาย และวัจนกรรมอ้างอิง  และเหตุการณ์สื่อสารการปิดช่วง ประกอบด้วยวัจนกรรมการ
ขอบคุณ  ในด้านทัศนคติที่ผู้ชมมีต่อการก าหนดรูปแบบรายการพบว่า  ผู้ชมเห็นว่ารายการพลิกฟ้ืน
สุขภาพ    คนเมืองเป็นรายการที่เน้นหนักไปทางวิชาการ ความรู้ทางการแพทย์  มั่นใจว่าได้รับความรู้
จากการชมรายการ เนื่องจากวิทยากรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ในขณะที่รายการวาไรตี้พลิกฟ้ืนสุขภาพ
คนเมืองมีความน่าสนใจในการเลือกชมมากกว่า  แต่วิทยากรมีส่วนในการโน้มน้าวใจให้เชื่อถือได้น้อย
เมื่อเทียบกบัความน่าเชื่อถือของแพทย์  
 
 2. งานวิจัยท่ีใช้แนวคิดทฤษฎีร่วมกับแนวคิดอื่น  
  งานวิจัยกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน กล่าวคือ กลุ่มที่ 1  เป็นการน าทฤษฎี
มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ควบคู่กับกลวิธีการใช้ภาษา  และกลุ่มที่ 2 เป็นการน าทฤษฎีมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ควบคู่กับวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 
  
  งานวิจัยกลุ่มที่ 1  คือ  การน าทฤษฎีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ควบคู่กับ   
กลวิธีการใช้ภาษา ได้แก่  
  ประไพพรรณ  พ่ึงฉิม  (2542)  ศึกษาเรื่อง “กลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์
ทางโทรทัศน์สองประเภท” งานวิจัยนี้ศึกษากลวิธีการถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สอง
ประเภท ได้แก่  การสัมภาษณ์เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ผู้สัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์เพ่ือหา
ข้อเท็จจริง  ข้อมูลที่น ามาศึกษาได้จากบทสัมภาษณ์ในช่วงทอล์คโชว์ของรายการทไวไลท์โชว์  และบท
สัมภาษณ์จากรายการไอทีวีทอล์ค รายการละ 10 ครั้ง  ในการศึกษานี้นอกจากผู้วิจัยจะศึกษา
ทางด้านกลวิธีทางภาษาแล้ว ยังได้ศึกษาปริจเฉทการสัมภาษณ์ตามกรอบชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการ
สื่อสารเพ่ือน าไปวิเคราะห์การถามในการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สัมภาษณ์ใช้กลวิธีหลาย
อย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์  จากการศึกษาเรื่องรูปประโยคที่
ใช้ถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์สองประเภทพบว่า  ผู้สัมภาษณ์ใช้รูปประโยค 2 ชนิด  ได้แก่ ประโยค
ค าถาม และประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ  ส่วนกลวิธีการถามที่ใช้ในปริจเฉทการสัมภาษณ์มี  8  กลวิธี  
ได้แก่  การถามในลักษณะสรุปค าตอบ การชี้น าค าตอบ  การลุกไล่ด้วยค าถามต่อเนื่อง  การเปลี่ยน
ค าถาม  การซ้ าค าถาม  การใช้ประโยคบอกเล่าเพื่อยั่วยุ  การตั้งค าถารมจากเหตุการณ์สมมติและการ
ตั้งค าถามแย้ง  นอกจากนี้เพ่ือให้การสัมภาษณ์บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ผู้สัมภาษณ์ยังใช้กลวิธีเสริม
การถามอีก  5  กลวิธี  ได้แก่  การเสริมค าตอบ  การทวนค าตอบ การกล่าวแสดงความชื่นชมผู้ให้
สัมภาษณ์  การหยอกเย้าและการตัดบท  จาการศึกษาเรื่องปริบทของการสัมภาษณ์พบว่า  รายการ 
ทไวไลท์โชว์และรายการไอทีวีทอล์คมีปริบทที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ร่วมเหตุการณ์การ
สื่อสาร  ในรายการทไวไลท์โชว์  ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความร่วมมือในการตอบค าถามเป็นอย่างดีตลอด
การสัมภาษณ์ คู่ถ้อยค าถาม –ตอบที่พบเป็นแบบเสร็จสิ้นในหนึ่งคู่มากกว่าที่ปรากฏในรายการไอทีวี
ทอล์ค  กลวิธีที่ปรากฏเป็นไปในลักษณะของการช่วยท าให้ค าตอบขอบผู้ให้สัมภาษณ์ฟังดูดียิ่งขึ้น  
ในขณะที่ผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในรายการไอทีวีทอล์คให้ความร่วมมือในการตอบค าถามน้อยกว่าผู้ให้
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สัมภาษณ์ในรายการทไวไลท์โชว์  กลวิธีที่ปรากฏใช้จึงมักเป็นไปในลักษณะของการคาดคั้นและรุกไล่
ค าตอบอยู่เสมอ  คู่ถ้อยค าถาม-ตอบ แบบยืดเยื้อจึงปรากฏในรายการนี้มากกว่าในรายการทไวไลท์โชว์ 
  นอกจากนี้ ประไพพรรณ พ่ึงฉิม (2554) ได้ศึกษาเรื่อง “ติเพ่ือก่อ : กลวิธีการวิจารณ์
ในรายการ เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว”งานวิจัยนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์ทางลบของ
คณะกรรมการการตัดสินต่อผู้เข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงในรายการ “เดอะสตาร์ ค้นคว้าฟ้า
ดาว” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากแถบวิดิทัศน์การประกวด
ร้องเพลงในรายการ “เดอะสตาร์ ค้นคว้าฟ้าดาว” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2552 – 2554  ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง ประไพพรรณได้ใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบใน   
การสื่อสาร  (SPEAKING)  ในการวิเคราะห์ปริเฉทการวิจารณ์ทางลบในรายการดังกล่าวเพ่ือท า   
ความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริบททางการสื่อสารของรายการ  ดังผลการวิจัยที่สรุปได้เป็น
ตารางต่อไปนี้ 
 

 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

S = Setting/Scene  (กาลเทศะหรือฉาก) ห้องบันทึกเทปขนาดใหญ่ที่เรียกวา่ “คอนเสริ์ตฮอล”  ซึ่งมี
การถ่ายทอดสดพร้อมกันท่ัวไประเทศทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง  9  โมเดิร์นไนน ์

P = Participants  (ผู้ร่วมเหตุการณ์) 
 

-  พิธีกรประจ ารายการ ๒ คน 
-  ผู้เข้าแข่งขัน 
-  ผู้วิจารณ์ประจ ารายการ ๓ คน 
-  ผู้วิจารณร์ับเชิญ ๑คน 
-  ผู้ชมในห้องบันทึกเทป 
-  ผู้ชมทางบ้าน 

E = Ends  (จุดมุ่งหมาย) เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันรู้ถึงข้อดีข้อด้อยในการร้องเพลงและ
น าเสนอตัวเองต่อหนา้สาธารณชน 

A = Act sequence  (การล าดับวัจนกรรม) -  กล่าวถึงข้อดี 
-  กล่าวถึงข้อด้อย 
-  หาเหตุของข้อด้อย 
-  บอกทางแก้ไข 
-  ให้ก าลังใจหรืออวยพร 

K = Key  (น้ าเสยีง) ใช้น้ าเสียงแบบเป็นกันเองเพื่อสร้างความสนิทสนม และอาจ
ปรากฏการใช้น้ าเสียงแบบหยอกลอ้ และประชดประชันบ้าง 

I  = Instrumentalities มีทั้งการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษา 
N = Norms (บรรทัดฐาน) -  ผู้ถูกวิจารณไ์ม่มสีิทธ์ิแย้งกลับ 

-  ผู้วิจารณไ์ม่มสีิทธ์ิให้คะแนนในการประกวดร้องเพลง 
เพราะคะแนนท้ังหมดมาจากการโหวตของผู้ชม 

G  = Genre  (ประเภทของการสือ่สาร) เป็นปริจเฉทรายการโทรทัศน์ประเภทการประกวดแข่งขัน 
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  ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการสื่อสาร  พบว่า  ฉาก  ผู้ร่วม
เหตุการณ์  จุดมุ่งหมาย  และและบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่ท าให้กลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์ทางลบในรายการ “เดอะสตาร์ ค้นคว้าฟ้าดาว” ทาง
สถานีโทรทัศน์ช่อง  9  โมเดิร์นไนน์  มีลักษณะที่โดดเด่น  และแตกต่างไปจากการรายการประกวด
การร้องเพลงรายการอ่ืน 
 
  พรรณธร  ครุทเนตร  (2547)  ศึกษาเรื่อง  “กลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตีรัฐบาลทางอ้อม
ในปริจเฉทการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ”  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้โจมตี
รัฐบาลทางอ้อมในปริจเฉทการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจ  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากแถบ
บันทึกเสียงการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจในระหว่างวันที่  22-24  พฤษภาคม  2545 
ระยะเวลาอภิปรายประมาณ  71  ชั่วโมง  โดยผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่ง       
การสื่อสาร  ของ ไฮมส์ ผลการศึกษาพบว่า  การอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจจะต้องด าเนินไป
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่ งก าหนดเวลา  สถานที่  ผู้ เข้าร่วมเหตุการณ์  
จุดมุ่งหมาย ล าดับขั้นตอน และลักษณะภาษาที่ใช้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วจุดมุ่งหมายของการ
อภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจไม่ได้เป็นไปเพ่ือตรวจสอบการท างานของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว 
พรรคฝ่ายค้านยังต้องการให้ประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลบริหารประเทศบกพร่องอย่างไร  ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนเลือกฝ่ายตนเข้ามาท าหน้าที่บริหารประเทศชาติในการเลือกตั้งครั้งต่อไป  แต่ด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก าหนดห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพ ไม่ใส่ร้ายหรือ
เสียดสี  พรรคฝ่ายค้านจึงต้องเลือกใช้กลวิธีทางภาษารูปแบบต่างๆ เพ่ือโจมตีรัฐบาลทางอ้อม  ผล
การศึกษาเรื่องกลวิธีทางภาษาพบว่า  ฝ่ายค้านใช้กลวิธีทางภาษาเพ่ือโจมสตีรัฐบาลทางอ้อม  8  
กลวิธี  ได้แก่  การใช้ถ้อยค านัยผกผัน การถาม การใช้รูปประโยคเงื่อนไข  การใช้ค าอ้างถึงโดยไม่ระบุ
ชื่อ  การใช้ความเปรียบหรือุปลักษณ์ การใช้ส านวน การยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังตีความว่า
ผิด และการเล่นค า  นอกจากนี้กลวิธีเหล่านี้ยังท าหน้าที่ในการสื่อสารอ่ืนซึ่งช่วยให้การอภิปรายทั่วไป
เพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจสัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมายที่พรรคฝ่ายค้านวางไว้  หน้าที่ดังกล่าวนั้นคือ  ช่วย
เลี่ยงการละเมิดข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ช่วยเลี่ยงความรับผิดชอบค าพูดของตน  ช่วย
โน้มน้าวใจผู้อ่ืนให้เชื่อถือ  ช่วยเรียกร้องความสนใจ  ช่วยสร้างความขบขันสนุกสนาน  ช่วยสื่อความ
ให้เห็นภาพชัดเจน ช่วยเน้นความ และช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจความหมายได้รวดเร็ว 
  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของผลการวิจัย พรรณธรได้ใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการ
สื่อสาร  (SPEAKING)  ในการวิเคราะห์ปริเฉทดังกล่าวเพ่ือท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ
ปริบททางการสื่อสารของการอภิปรายไม่วางใจ  ดังผลการวิจัยที่สรุปได้เป็นตารางต่อไปนี้ 
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องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

S = Setting/Scene  (กาลเทศะหรือฉาก) ห้องประชุมในรัฐสภาซึ่งมีการจัดไว้อย่างตายตัว 

P = Participants  (ผู้ร่วมเหตุการณ์) 
 

-  ประธานสภา 
-  รองประธานสภา 
-  คณะกรรมาธิการ 
-  เลขาธิการ 
-  รองเลขาธิการ 
-  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
-  เจ้าหน้าท่ีส านักการประชุม 
-  สื่อมวลชน 
-  ประชาชน 

E = Ends (จุดมุ่งหมาย) -จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไวโ้ดยรัฐธรรมนูญ 
-จุดมุ่งหมายทีผู่้น าฝ่ายค้านกลา่วไว้ 
-จุดมุ่งหมายที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ 
-จุดมุ่งหมายที่บุคคลอื่นๆกล่าวไว ้

A = Act sequence  (การล าดับวัจนกรรม) -  การกล่าวเปิดประชุม 
-  การอภิปราย  (ประกอบด้วย การขึ้นต้นการ
อภิปราย  การแจ้งวัตถุประสงค์ของการอภิปราย    
การน าเสนอรายละเอียดหรือเนื้อความของประเด็นที่
เกี่ยวกับบริหารราชการแผ่นดิน การลงท้าย) 
-  การกล่าวปิดประชุม 

K = Key  (น้ าเสยีง) -  น้ าเสียงจริงจัง 
-  น้ าเสียงหยอกล้อ 
-  น้ าเสียงประชดประชัน 

I  = Instrumentalities ปรากฏทั้งระดับของภาษาจากการเรียบเรียงถ้อยค า
ของประโยค  การเลือกใช้ถ้อยค า และค าศัพท์เฉพาะ
สาขาวิชา 

N = Norms (บรรทัดฐาน) เป็นการสื่อสารโดยมีกฎกติกาชัดเจนตามข้อบังคับการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแตกต่างจากการใช้ภาษา
ในชีวิตประจ าวัน เช่น ผู้อภิปรายต้องกล่าวถ้อยค าผ่าน
ประธานสภา ไม่แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ใสร่้ายป้ายสี 
และห้ามกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือบุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยไม่จ าเป็น 

G  = Genre  (ประเภทของการสือ่สาร) ส่วนใหญ่เป็นทัศนปริจเฉท แต่ก็อาจแทรกด้วยนิทาน
ปริจเฉทและปฏิบตัิปริจเฉท 

 
  ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการสื่อสาร พบว่า  ฉาก  ผู้ร่วม
เหตุการณ์  และและบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
กลวิธีทางภาษาในการโจมตีรัฐบาลทางอ้อมในปริจเฉทการอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจมีความ
แตกต่างไปจากการปฏิสัมพันธ์หรือการสนทนาอ่ืน 
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  โศรยา  วิมลสถิตพงษ์  (2549)  ศึกษาเรื่อง  “กลวิธีทางภาษาในการวิจารณ์การเมือง
ทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์ไทย”  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษากลวิธี
ทางภาษาในการวิจารณ์นักการเมืองทางอ้อม  ในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ไทย  พร้อมทั้งศึกษาองค์ประกอบในการสื่อสารของบทความแสดงความคิดเห็นทางการ
เมืองโดยใช้กรอบทฤษฎีชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร โดยเก็บข้อมูลจากบทความในหนังสือพิมพ์
รายสัปดาห์  2  ฉบับ  คือ  บทความชื่อ  x  คลูซีฟ  ในมติชนสุดสัปดาห์   และบทความของโสภณ  
องค์การณ์ ในเนชั่นสุดสัปดาห์ และในหนังสือพิมพ์รายวัน  2  ฉบับ  คือ บทความชื่อ  คนปลายซอย 
ในไทยโพสต์  และบทความชื่อ หมายเหตุประเทศไทย ในไทยรัฐ  ผลการศึกษาพบกลวิธีทางภาษาใน
การวิจารณ์การเมืองทางอ้อมทั้งสิ้น  9  กลวิธี ได้แก่  การใช้ถ้อยค านัยผกผัน  การใช้ค าถามเชิง
วาทศิลป์  การใช้อุปลักษณ์  การใช้ค าที่มีความหมายแฝง  การใช้ส านวน  การใช้ค าเรียกบุคคล  การ
ใช้การเล่นทางภาษา  การยกค ากล่าวของบุคคล  และการแนะความหมาย  ส่วนองค์ประกอบในการ
สื่อสารพบว่า องค์ประกอบในการสื่อสารที่บทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในหนังสือพิมพ์
ไทยมีร่วมกันคือ  ฉาก ผู้ร่วมเหตุการณ์ จุดมุ่งหมาย เครื่องมือ  การล าดับวัจนกรรม  บรรทัดฐานของ
ปฏิสัมพันธ์และการตีความ  และประเภทการสื่อสาร  องค์ประกอบในการสื่อสารที่แตกต่างกันคือ  
ฉาก ผู้ร่วมเหตุการณ์และบรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ   และองค์ประกอบการสื่อสารที่
มีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมคือ  ฉาก  ผู้ร่วมเหตุการณ์  และบรรทัด
ฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ  
  ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง โศรยาได้ใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร 
(SPEAKING)  ในการวิเคราะห์ปริเฉทดังกล่าวเพ่ือท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริบท
ทางการสื่อสารในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ไทย ดังผลการวิจัยที่สรุปได้เป็นตารางต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

S = Setting/Scene  (กาลเทศะหรือฉาก) บทความในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ 2 ฉบับ คือ
บทความช่ือ Xคลูซีฟ  ในมติชนสุดสัปดาห์ และบทความ
ของโสภณองค์การณ์  และหนังสือพิมพ์รายวันรายวัน 2 
ฉบับ คือ บทความช่ือ คนปลายซอยในไทยโพสต์ และ
บทความช่ือ หมายเหตปุระเทศไทย ในไทยรัฐ 

P = Participants  (ผู้ร่วมเหตุการณ์) -  ผู้เขียนบทความ 
-  ผู้อ่านบทความ 

-  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือถูกพาดพิงถึง 
E = Ends  (จุดมุ่งหมาย) -  เพื่อแสดงความคิดเห็นประเด็นทางการเมือง 

-  เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นทางการเมือง 
A = Act sequence  (การล าดับวัจนกรรม) -  การเปิดเรื่อง 

-  การอธิบายรายละเอียด 
-  การแสดงความคดิเห็นและวิพากษ์ 
-  การให้เหตุผลสนับสนุน 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 
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K = Key  (น้ าเสยีง) 

-  น้ าเสียงจริงจัง 
-  น้ าเสียงทีเล่นทีจริง 
-  น้ าเสียงประชดประชัน 
-  น้ าเสียงเป็นกันเอง 

I  = Instrumentalities -  ใช้ภาษากึ่งทางการ 
-  ใช้ภาพูดในการเขียน 

N = Norms (บรรทัดฐาน) เป็นไปตามมาตราข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
หนังสือพิมพ์ พ.ศ.2541 

G  = Genre  (ประเภทของการสือ่สาร) เป็นทัศนปริจเฉท 

 
  ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการสื่อสาร  พบว่า  ฉาก  ผู้ร่วม
เหตุการณ์  และและบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกใช้กลวิธีในการวิจารณ์การเมืองทางอ้อมในบทความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองใน
หนังสือพิมพ์ไทย 
 
  งานวิจัยกลุ่มนี้ช่วยให้เห็นความส าคัญของแนวคิดกับสังคมไทยเป็นอย่างมาก โดยจะ
เห็นได้จากการน าเอาทฤษฎีมาวิเคราะห์บริบทการสื่อสารเพ่ือให้เห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนขึ้น 
นอกจากตัวอย่างงานวิจัยที่น ากรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING)  ตาม
แนวคิดทฤษฎีเรื่องชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (Ethnography of  Communication) มาใช้
ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาทั่วไปในปริจเฉทการเขียนแล้ว    ยังพบงานวิจัยส่วนหนึ่งที่ศึกษา
ปริจเฉทการเขียนยังได้น ากรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING)  มาใช้ศึกษา
วิเคราะห์การใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์เพ่ือท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริบททางการสื่อสาร
ของถ้อยค าอุปลักษณ์ด้วย ตัวอย่างเช่น 
 
  ปิยะภรณ์  อบแพทย์ (2552) ศึกษาเรื่อง “อุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ” 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถ้อยค าอุปลักษณ์ที่สะท้อนมโนทัศน์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือธรรมะ 
และวิเคราะห์หน้าที่ของมโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับชีวิตในหนังสือพิมพ์ธรรมะ โดยใช้ข้อมูลจากผลงาน
หนังสือธรรมะของพระธรรมาจารย์ 6 ท่าน จ านวนทั้งสิ้น 60 เล่ม 
  ผลการวิจัยส่วนหนึ่ง ปิยะภรณ์ได้ใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร 
(SPEAKING)  ในการวิเคราะห์ถ้อยค าอุปลักษณ์ในปริเฉทหนังสือธรรมะเพ่ือท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับปริบททางการสื่อสารของการใช้ถ้อยค าอุปลักษณ์ในปริจเฉทดังกล่าว  ดังผลการวิจัย
ที่สรุปได้เป็นตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 
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S = Setting/Scene  (กาลเทศะหรือฉาก) หนังสือธรรมะจ านวน ๖๐ เล่ม 

P = Participants  (ผู้ร่วมเหตุการณ์) -  ผู้เขียนที่เป็นพระธรรมาจารย ์
-  ผู้อ่าน 

-  คณะจัดท าหนังสือ 

E = Ends  (จุดมุ่งหมาย) -  เพื่อสั่งสอนและแนะน าวิธีการแก้ปัญหา 
A = Act sequence  (การล าดับวัจนกรรม) -  การเกริ่นน า 

-  การอธิบาย 
-  การจบการสื่อสาร  

K = Key  (น้ าเสยีง) -  น้ าเสียงเป็นกันเอง 
I  = Instrumentalities - ใช้ภาษาระดับกึ่งทางการและภาษาสนทนา 
N = Norms  (บรรทัดฐาน) ผู้อ่านให้ความเคารพและน้อมรับที่จะปฏิบัตติามผู้เขียน

ซึ่งเป็นพระธรรมาจารย์ซึ่งเป็นสถานภาพท่ีสังคมไทยให้
ความเคารพเป็นอย่างมาก 

G  = Genre  (ประเภทของการสือ่สาร) เป็นปริเฉทประเภทช้ีน า 
 
  ผลการวิจัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการสื่อสาร  พบว่าองค์ประกอบใน
การสื่อสารทั้ง  8  ข้อ  มีผลต่อหน้าที่ของมโนอุปลักษณ์  2  ประการ  คือ  หน้าที่ในด้านการถ่ายทอด
ความคิด และหน้าที่ในการเรียบเรียงความ 

 
  จากตัวอย่างงานวิจัยในภาษาไทยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ทั้งที่น ากรอบความคิดเรื่อง
องค์ประกอบในการสื่อสาร  (SPEAKING)  มาใช้ศึกษาวิเคราะห์การสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์ใน
ปริจเฉทการพูดหรือการสนทนาและปริจเฉทการเขียน ล้วนแสดงให้เห็นว่ากรอบความคิดเรื่อง
องค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING) มีประโยชน์หรือความส าคัญต่อการศึกษาภาษากับสังคมไทย  
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้วิจัยเหล่านี้สามารถเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริบททางการ
สื่อสารของปริเฉทต่างๆในแง่มุมที่ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งช่วยในการอธิบายว่า
องค์ประกอบต่างๆในการสื่อสารซึ่งหมายรวมถึงปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธี
ทางภาษาในปริจเฉทนั้น อย่างไร 

 
 งานวิจัยกลุ่มที่   2 คือ การน าทฤษฎีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ควบคู่กับ       
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  เป็นการน ากรอบความคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์มาใช้ใน     
การวิเคราะห์  กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING)  ตามแนวคิดทฤษฎีเรื่อง  
ชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร(Ethnography of  Communication)มีประโยชน์หรือความส าคัญ
ต่อการศึกษาภาษากับสังคมไทยในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรม (Discursive Practice) ตามแนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical 
Discourse Analysis:CDA) 
 
  วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์  (Critical  Discourse Analysis)  เป็นแนวทางหนึ่งใน
การศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์ที่ผสมผสานระหว่างทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เข้ากับทฤษฎีทางสังคม เพ่ือ
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ศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ให้
ความส าคัญกับปริบททางสังคมและการเมืองในประเด็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจและอุดมการณ์ทาง
สังคมที่แฝงเป็นเบื้องหลังในการผลิตตัวบทหนึ่งๆ ผู้ที่ศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ที่ส าคัญๆ 
ได้แก่  Norman  Fairclough,  Ruth  Wodak,  Tuen  van  Dijk 
  ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวคิดและแนวทางการศึกษาตามแนวของ Fairclough (1995)  ที่
ได้เสนอกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมไว้ว่า  วาทกรรมมี  3  มิติที่ประกอบกัน ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Dimension of discourse analysis 
 

แผนภูมิภาพที่  6.3  กรอบสามมิติของ แฟร์คลัฟ 

 
 

  แฟร์คลัฟ Fairclough ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์วาทกรรมทั้ง 3 แบบ ว่าในการ
วิเคราะห์นั้นควรที่จะเน้นไปท่ี 
  1. the linguistic features  of  the  text  (text)  ภาษาท่ีปรากฏในตัวบท 
  2. processes  relating to  the  production  and  consumption of  the  
text (discursive  practice)  กระบวนการที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตและบริโภคตัวบท  (วิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรม) 
  3. the wider social practice to which the communicative event belong  
(social  practice)  การศึกษาทางด้านสังคมในลักษณะวงกว้างที่มีความสัมพันธ์กับสถานการณ์   
การสื่อสาร  (วิถีปฏิบัติทางสังคม) 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์วาทกรรมจะประกอบด้วยองค์ประกอบ  3  
มิติ  ประกอบไปด้วย 
  1. ตัวบท  (Text)  คือ  ถ้อยค า  หรือข้อเขียน  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งที่เป็น     
วัจนภาษาและอวัจนภาษา  พยางค์  ค า  ประโยค รวมทั้งรูปแบบของวาทกรรมที่ต่างเรียงร้อยเข้า
ด้วยกัน โดยใช้การวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์มาอธิบายรูปภาษาในระดับต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

Sociocultural  practice 

(Situational ; institution;social) 

Description ( text analysis ) 
Process  of  production 

 

 

Process  of  interpretation 

Discourse  practice 

Text 

Interpretation (processing analysis) 

Explanation (social analysis)  
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  2. วิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) เป็นการวิเคราะห์กระบวนการ
สร้าง/ผลิตตัวบทว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร  น าเอาปริบททางสังคม  สิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นลักษณะทาง
สังคม  วัฒนธรรม  มาสร้างเป็นวาทกรรมได้อย่างไร  มีการถ่ายทอดออกมาอย่างไร  และวิเคราะห์
การรับตัวบทหรือการบริโภคตัวบท  รวมทั้งช่องทางการสื่อสาร 
  3. วิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural  Practice) เป็นการวิเคราะห์ถึง
ปริบทที่ส่งผลให้เกิดวาทกรรม  เช่น  ปัจจัยทางด้านสังคม  วัฒนธรรม  การเมือง  ในแง่ที่ว่าตัวบทที่
เกิดขึ้นนั้นอยู่ในปริบทลักษณะใด สัมพันธ์กับการผลิตและบริโภคตัวบท  และอิทธิพลที่ตัวบทมีต่อ
สังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ทั้งสามองค์ประกอบนี้ไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่จะคาบเกี่ยว
เชื่อมโยงกัน ในการวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารชี้ให้เห็นว่า ตัวบทไม่ได้เกิดขึ้นมาโดดๆ แต่ถูกล้อม
กรอบด้วยภาคปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติทางสังคมและวัฒนธรรมตามล าดับหรืออธิบายได้ว่า
ปริบททางสังคมวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อการผลิตและบริโภคตัวบท ท าให้ตัวบทถูกผลิตออกมาใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนั้นเมื่อจะต้องวิเคราะห์ตัวบทหนึ่งๆ จะต้องท าความเข้าใจปัจจัยซึ่งเป็น
ที่มาของตัวบทด้วย 
  สิ่งส าคัญในการศึกษากรอบ 3 กรอบของ Fairclough คือ การวิเคราะห์ตัวบทซึ่งจะไม่
วิเคราะห์เพียงตัวบทอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ต้องวิเคราะห์ร่วมกันกับกรอบอ่ืนๆด้วย จะพิจารณาตัวบท
และความสัมพันธ์เกี่ยวกับบริบทแวดล้อมทางสังคมด้วย ดังนั้นวาทกรรมตามแนวคิดนี้จึงมิใช่เป็นเพียง
ภาษาหรือตัวบทเท่านั้นแต่ได้รวมปริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมการใช้ภาษานั้นเอาไว้ด้วย 
  อย่างไรก็ตามฟาน ไดก์ (van Dijk, 2006) ได้เสนอแนะว่าการศึกษามิติของวิถีปฏิบัติ
ทาง วาทกรรม (Discursive practice) ผู้วิเคราะห์อาจใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการ
สื่อสารหรือ SPEAKINK ตามแนวคิดทฤษฎีเรื่องชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร ( Ethnography of  
Communication) ของ Hymes ในการวิเคราะห์เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตและ
กระจายตัวบท (Process of production) และกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท (Process of 
interpretation) ซึ่งจะนาไปสู่ความเข้าใจวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมของข้อมูลที่ศึกษาได้ดียิ่งขึ้น  
  จากค าแนะน าของฟาน ไดก์ (van Dijk, 2006) ข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่ากรอบ
ความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสารหรือ SPEAKINKตามแนวคิดทฤษฎีเรื่องชาติพันธุ์วรรณนา
แห่งการสื่อสาร(Ethnography of  Communication) เป็นกรอบความคิดหนึ่งที่มีประโยชน์หรือ
ความส าคัญต่อการศึกษาภาษากับสังคมไทยเนื่องจากได้น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive practice) ตามแนวคิดเรื่องวาทกรรม
วิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis: CDA) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิต
และกระจายตัวบท (Process of production) รวมไปถึงกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท 
(Process of interpretation) ของวาทกรรมได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน 

  จากการศึกษาค้นคว้าพบว่างานวิจัยในภาษาไทยที่น ากรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบ
ในการสื่อสาร (SPEAKING)  มาใช้วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discursive 
Practice) ตามแนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis : CDA) ดัง
ตัวอย่างงานวิจัยต่อไปนี้  
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  ศิริพร ภักดีผาสุข (2553) ศึกษาเรื่อง “วาทกรรมความเป็นผู้หญิงในวาทกรรมนิตยสาร
สุขภาพและความงามภาษาไทย” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 2 ข้อ คือ 1) วิเคราะห์
อุดมการณ์ (ideology) เกี่ยวกับ “ความเป็นผู้หญิง” ในบทความแนะน าวิธีการ (How to) และ
โฆษณาสินค้าและบริการในนิตยสารสุขภาพและความงามภาษาไทย และ 2) วิเคราะห์กลวิธีทางภาษา
ที่ใช้ในการสื่ออุดมการณ์เกี่ยวกับ “ความเป็นผู้หญิง” ในกลุ่มข้อมูลดังกล่าว โดยเก็บข้อมูลจาก
นิตยสารสุขภาพและความงามจ านวน 6 ฉบับ ได้แก่ Health Plus, Health today, Sliming up, 
Shape, Sliming และสุขภาพดี ที่ตีพิมพ์ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๒ 
  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) 
ศิริพรใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ 
และได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

บทความแนะน าวิธีการ (How to) โฆษณาสินค้าและบริการ 
S = Setting/Scene   
(กาลเทศะหรือฉาก) 

นิตยสารสุขภาพและความงาม นิตยสารสุขภาพและความงาม 

P = Participants   
(ผู้ร่วมเหตุการณ์) 

-  ผู้ส่งสาร (ผูเ้ชี่ยวชาญด้านสุขภาพและ
ด้านความงาม) 
-  ผู้รับสาร: ผู้อ่านทั่วไป โดยเฉพาะผู้หญิง 
-  ผู้ที่เกี่ยวข้อง : เจ้าของธุรกิจ ผูล้งโฆษณา
ในนิตยสาร 

ผู้ส่งสาร (เจ้าของธุรกิจ ผูผ้ลิต
สินค้าและบริการ) 
-  ผู้รับสาร: ผู้อ่านทั่วไป 
โดยเฉพาะผู้หญิง 
 

E = Ends (จุดมุ่งหมาย) -  ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการดแูลสขุภาพ
และความงาม 
-  เผยแพร่ความรู้โดยมีวัตถุประสงค์เชิง
พาณิชย ์

-  โน้มน้าวใจให้เลือกซื้อสินคา้
และบริการ 

A = Act sequence   
(การล าดับวจันกรรม) 

-  (ทักทาย) กล่าวถึงเป้าหมายที่ตอ้งการ 
-  เสนอแนะขั้นตอนให้ปฏิบัต ิ
-  โน้มน้าวใจให้เชื่อและน าไปปฏบิัติ 

-  แนะน าสินค้า,ค าขวัญ
โฆษณา 
-  น าเสนอสินค้าหรือบริการใน
ฐานะเครื่องช่วยแก้ปัญหา 
-  เน้นย้ าคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพของสินค้าและ
บริการ 
-  โน้มน้าวใจให้ซื้อสินค้าและ
บริการ 

K = Key  (น้ าเสยีง) -  เป็นกันเอง -  เป็นกันเอง 
I  = Instrumentalities -  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร 

 

-  สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

บทความแนะน าวิธีการ (How to) โฆษณาสินค้าและบริการ 
N = Norms (บรรทัดฐาน) -  การปฏิสัมพันธ์: การสื่อสารแบบทาง -  การปฏิสัมพันธ์: การสื่อสาร
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เดียว; ผู้ส่งสารมีความรู้มากกว่าจึงมี
สถานภาพสูงกว่าผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องการ
ให้ค าแนะน าเพื่อที่ผูร้ับสารจะได้น าไป
ปฏิบัต ิ
-  การตีความ : ค าแนะน ามีความน่าเชื่อถือ 

แบบทางเดียว 
-  การตีความ : โฆษณา
ต้องการโน้มน้าวใจใหผู้้อ่าน
เลือกซื้อสินคา้และบริการ 

G  = Genre  (ประเภทของ 
การสื่อสาร) 

-  บทความแนะน าวิธีการปริจเฉทแนะน า
ขั้นตอนการปฏิบตัิ  
-  วาทกรรมสาธารณะ 

-  โฆษณา-ปริจเฉทปัญหา-
แนวทางแก้ไข 
-  วาทกรรมสาธารณะ 

 
  ศิริพรชี้ให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามกรอบ SPEAKING ของ
บทความทั้งสองประเภทช่วยท าให้เห็นภาพรวมของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมที่ศึกษาได้
อย่างครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลที่ได้มาอธิบายวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม  
(Discursive Practice) ดังนี้ 
  1. กระบวนการผลิตและกระจายตัวบท  สอดคล้องกับองค์ประกอบในหัวข้อฉาก     
ผู้ร่วมเหตุการณ์  การสื่อสาร  จุดมุ่งหมาย  เครื่องมือในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสาร 
  2. กระบวนบริโภคตัวบทและการตีความตัวบทสอดคล้องกับองค์ประกอบในหัวข้อ 
บรรทัดฐานและการตีความ และน้ าเสียง 
 
  วิสันต์  สุขวิสิทธิ์  (2554) ศึกษาเรื่อง  “ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ใน
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2503 – 2544 : การศึกษาตามแนว
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์”งานวิจัยนี้ศึกษาอุดมการณ์ที่ประกอบสร้างและสื่อผ่านกลวิธีทางภาษา
ในหนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2503 – 2544 จ านวน 4 หลักสูตร 
ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ โดยอาศัยกรอบสามมิติของวาทกรรมของแฟร์คลาฟ และ
ศึกษาเปรียบเทียบอุดมการณ์ที่สื่อผ่านหนังสือเรียนแต่ละหลักสูตร  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบใน
ระดับวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม  (Discursive  Practice)  ใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบใน
การสื่อสาร (SPEAKING) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

S = Setting/Scene  (กาลเทศะหรือฉาก) หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ตั้งแต่ป ีพ.ศ.๒๕๐๓ – ๒๕๔๔ จ านวน ๔ หลักสตูร 

P = Participants  (ผู้ร่วมเหตุการณ์) -  ผู้เรียบเรียงและจัดท าหนังสือเรยีน 
-  ครูผู้สอน 
-  ผู้รับสาร 
-  ผู้ร่วมเหตุการณ ์
 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

E = Ends  (จุดมุ่งหมาย) -  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผู้เรยีน 
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-  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเตรียมสมาชิกใหม่ของ
สังคม 

A = Act sequence  (การล าดับวัจนกรรม) -  การอธิบาย 
-  การแนะน า 
-  การสั่ง 

K = Key  (น้ าเสยีง) การใช้น้ าเสียงในวัจนกรรมแบบหารือและแบบ
ทางการ 

I  = Instrumentalities -  วัจนภาษา  
-  อวัจนภาษา 
 
 

N = Norms  (บรรทัดฐาน) -  บรรทัดฐานของการปฏสิัมพันธ์(ผู้เรยีนต้องยอมรับ
และเชื่อในเนื้อหาของหนังสือเรยีน) 
-  บรรทัดฐานของการตีความ (หนังสือเรียนเป็นสิ่งที่
ยอมรับว่าน าเสนอในสิ่งที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
ปราศจากข้อโต้แย้ง) 

G  = Genre  (ประเภทของการสือ่สาร) -  ปริจเฉทหนังสือเรียน 
-  ปริจเฉทการสั่งสอน 

 
  วิสันต์ชี้ให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามกรอบ SPEAKING ของ
หนังสือเรียนทั้ง 4 หลักสูตร ช่วยท าให้เห็นภาพรวมของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมที่ศึกษา
อย่างครอบคลุมและชัดเจน และสามารถน าผลที่ได้มาอธิบายวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive 
Practice) ดังนี้ 
  1. กระบวนการผลิตและกระจายตัวบท  สอดคล้องกับองค์ประกอบในหัวข้อฉาก     
ผู้ร่วมเหตุการณ์  การสื่อสาร  จุดมุ่งหมาย  เครื่องมือในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสาร 
  2. กระบวนบริโภคตัวบทและการตีความตัวบทสอดคล้องกับองค์ประกอบในหัวข้อ 
บรรทัดฐานและการตีความ และน้ าเสียง 
 
  ธีระ  บุษบกแก้ว  (2553)  ศึกษาเรื่อง  “กลวิธีทางภาษากับการน าเสนออัตลักษณ์ของ
ตนเองโดยกลุ่ม “เกย์ออนไลน์” ศึกษาอัตลักษณ์ของตนเองที่น าเสนอผ่านวาทกรรมของกลุ่ม “เกย์
ออนไลน์” และกลวิธีทางภาษาที่ใช้สื่ออัตลักษณ์ดังกล่าว ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถี
ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice) ใช้กรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร 
(SPEAKING) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และได้ผลการวิจัยดังนี้ 
 
 
 

องค์ประกอบของการสื่อสาร ผลการวิจัยฯ 

S = Setting/Scene  (กาลเทศะหรือฉาก) บทความและคอลัมน์ที่มเีนื้อหาเกีย่วกับเกย์ ซึ่งสืบค้นจาก
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เว็บไซต์กเูกิ้ล (www.google.com) 
P = Participants  (ผู้ร่วมเหตุการณ์) -  ผู้ส่งสาร 

-  ผู้รับสาร 
E = Ends  (จุดมุ่งหมาย) -  เพื่อน าเสนออัตลักษณ์เกี่ยวกับเกย์ต่อสาธารณชน 

-  เพื่อระบายอารมณ์ความรูส้ึกเกีย่วกับความรัก ความ
กดดันจากสังคมในด้านตา่งๆ 

A = Act sequence  (การล าดับวัจนกรรม) -  การเปิดเรื่อง 
-  การอธิบายรายละเอียด 
-  การแสดงความคดิเห็น 
-  การให้เหตุผลสนับสนุน 
-  การปิดเรื่อง 

K = Key  (น้ าเสยีง) ใช้น้ าเสียงแบบเป็นกันเอ 

I  = Instrumentalities -  ใช้รูปเขียนเพื่อสื่อความเข้าใจ 
-  ใช้ระดับภาษาตั้งแตไ่ม่เป็นทางการจนถึงระดบัเป็นกันเอง 

N = Norms (บรรทัดฐาน) -  บรรทัดฐานของการปฏสิัมพันธ์ (เป็นลักษณะสังคม
เสมือนในโลกออนไลน์) 
-  บรรทัดฐานของการตีความ (ผู้อา่นเชื่อว่าเรื่องที่เขียนเป็น
เรื่องจริง ไม่ใช่นวนิยาย) 

G  = Genre  (ประเภทของการสือ่สาร) เป็นปริจเฉทประเภทแสดงความคดิเห็น 

 
  ธีระชี้ให้เห็นว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารตามกรอบ SPEAKING ของสื่อ
เกย์ออนไลน์ในอินเทอร์เน็ต ช่วยท าให้เห็นภาพรวมของการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับวาทกรรมที่ศึกษาได้
อย่างครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถน าผลที่ได้มาอธิบายวิถีปฏิบัติการทางวาทกรรม 
(Discursive Practice) ดังนี้ 
  1. กระบวนการผลิตและกระจายตัวบท  สอดคล้องกับองค์ประกอบในหัวข้อฉาก     
ผู้ร่วมเหตุการณ์  การสื่อสาร  จุดมุ่งหมาย  เครื่องมือในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสาร 
  2. กระบวนบริโภคตัวบทและการตีความตัวบทสอดคล้องกับองค์ประกอบในหัวข้อ 
บรรทัดฐานและการตีความ และน้ าเสียง 
 
  งานวิจัยกลุ่มนี้จะมิใช่การน าแนวคิดเรื่องชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารมาวิเคราะห์
งานวิจัยโดยตรง แต่จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์องค์ประกอบของการสื่อสาร  ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ในกระบวนการวิเคราะห์วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม ซึ่งผู้
ศึกษาจ าเป็นต้องเข้าใจกระบวนการผลิตและการบริโภคตัวบท ว่ามีวิธีการอย่างไร นอกจากนี้ยังมีส่วน
ส าคัญต่อการศึกษาอุดมการณ์ที่ปรากฏในวาทกรรมด้วย 
 

  จากตัวอย่างงานวิจัยในภาษาไทยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ทั้งที่น ากรอบความคิดเรื่อง
องค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING)  มาใช้ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติการ
ทางวาทกรรม(Discursive Practice) จากข้อมูลในนิตยสาร หนังสือเรียน และสื่อออนไลน์ ตาม

http://www.google.com/
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แนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis : CDA)  ล้วนแสดงให้เห็น
ว่ากรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING) มีประโยชน์หรือความส าคัญต่อ
การศึกษาภาษากับสังคมไทย  เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้วิจัยเหล่านี้สามารถเข้าใจวิถี
ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discursive Practice)ของกระบวนการผลิตและกระจายตัวบท (Process 
of production) และกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท (Process of interpretation)ของวาท
กรรมได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคม สังคมมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง/ 
พฤติกรรมการใช้ภาษาของคนหนึ่งๆ,  ภาษามีผลต่อสังคม,  ภาษากับสังคมมีผลซึ่งกันและกัน, 
การศึกษาจามแนวทางชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารจึงมีประโยชน์และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาภาษาและสังคม 
 

สรุป 
 
 จากที่กล่าวมาท้ังหมดเก่ียวกับกรอบความคิดเรื่ององค์ประกอบในการสื่อสาร (SPEAKING) 
และประโยชน์หรือความส าคัญของแนวคิดดังกล่าวต่อการศึกษาภาษากับสังคมไทย สามารถสรุป
ภาพรวมในเชิงสังเคราะห์ได้ดังนี้ 
 ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาการสื่อสารหรือการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือสังคม
วัฒนธรรมหนึ่งๆ โดยมุ่งเน้นที่การท าความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริบททางการสื่อสารใน
มุมมองที่ใกล้เคียงกับเจ้าของชุมชนหรือสังคมวัฒนธรรม  (กรอบความคิดดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ท าให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปริบททางการสื่อสารของปริเฉทต่างๆในแง่มุมที่ครอบคลุม
และชัดเจนมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งช่วยในการอธิบายว่าองค์ประกอบในการสื่อสารเหล่านี้ซึ่งหมายรวมถึง
สังคมและวัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาในปริจเฉทนั้นอย่างไร  เช่น  ศึกษาวิเคราะห์
จากข้อมูลปริจเฉทการพูดหรือการสนทนา  ได้แก่  งานวิจัยของ  พรรณธร  ครุฑเนตร  (2547)     
ประไพพรรณ  พ่ึงฉิม  (2554) 
 ในฐานะเป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม 
(Discursive Practice) ตามแนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse 
Analysis: CDA) (กรอบความคิดดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับวิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรม (Discursive practice) เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกระบวนการผลิตและกระจายตัวบท 
(Process of production) และกระบวนการบริโภคและตีความตัวบท (Process of interpretation)
ของวาทกรรมอย่างครอบคลุมและชัดเจน  เช่น  งานวิจัยของ  ศิริพร  ภักดีผาสุก  (2553)  วิสันต์   
สุขวิสิทธิ์ (2554)  ธีระ บุษบกแก้ว (2553) 
 
 



บทท่ี  7 
แนวคิดทฤษฎเีรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ 

 
 
 จากบทท่ีแล้วที่กล่าวถึงแนวคิดชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสารที่มีส่วนส าคัญในการน ามา
วิเคราะห์ภาษาในบริบทสังคมต่างๆ  ซึ่งนอกจากกรอบแนวคิดดังกล่าวแล้ว  ยังมีอีกแนวคิดหนึ่งที่
น่าสนใจและผู้ที่สนใจศึกษาภาษากับสังคมจ าเป็นต้องรู้ คือ แนวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรมและ    
ความสุภาพ  ซ่ึงนับได้ว่าเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาภาษาตามแนว   
วัจนปฏิบัติศาสตร์ (Pragmatics) ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่ศึกษาการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและสื่อความหมาย
ของผู้พูดในปริบทและสถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก ดังแผนภูมิการใช้ภาษาของผู้พูดเพ่ือสื่อ
ความหมายของถ้อยค าต่อไปนี้ 
 

ความหมายของผู้พูด / ความหมายที่สื่อ (What is conveyed) 
 
 

 
 
ความหมายของประโยค/ความหมายตามรูป  ความหมายที่แนะ วัจนกรรม 
    (What  is  said)     (What  is implied) (speech act) 
 
          หลักการ       หลักการ   หลักการ 

 
 
1.  รู้ความหมายของค า  1. ความหมายที่แนะตามหลักการใช้เหตุผล 1. วัจนกรรมตรง 
2.  รู้ไวยากรณ์ของภาษาที่พูด    (What  is  entailed)   2. วัจนกรรมอ้อม 
     2. ความหมายที่แนะจากการใช้ค าบางค า 
        (What  is presupposed) 
     3. ความหมายที่แนะจากปริบท / ความหมายจากปริบท 
        (What  is  implicated) - หลักการความร่วมมือในการสนทนา 
        (Cooperative Principle; CP) ของ Grice (1975) 
 

ภาพที่ 7.1  แผนภูมิการใช้ภาษาของผู้พูดเพ่ือสื่อความหมายของถ้อยค า 
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 ค าอธิบาย : การใช้ความหมายที่แนะ(What is is implied) และวัจนกรรม(speech act) 
ของผู้พูดอาจใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพ่ือวัตถุประสงค์ทางวาทศิลป์ในการแต่งค าประพันธ์  
เพ่ือโน้มน้าว  เพ่ือประชดประชัน เพ่ือสร้างความขบขัน ฯลฯ รวมถึงวัตถุประสงค์เพ่ือความสุภาพ 
 
 จากแผนภูมิและค าอธิบายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ   
มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการศึกษาภาษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์   กล่าวคือ  ผู้พูดอาจ
เลือกใช้วัจนกรรมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความสุภาพ 
 การน าเสนอครั้งนี้ ผู้เขียนจะแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1)  แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับวัจนกรรมและความสุภาพ รวมไปถึงแนวคิดเรื่องหลักการความร่วมมือในการสนทนา
(Cooperative Principle; CP)  ของ  Grice (1975)  ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญพ้ืนฐานของแนวคิดเรื่อง 
วัจนกรรมและความสุภาพ  และ 2) การวิพากษ์แนวคิดทั้ง 2 แนวคิดดังกล่าว โดยแต่ละประเด็นการ
น าเสนอมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 

แนวคิดทฤษฎีเร่ืองหลักการความร่วมมือในการสนทนา  (Cooperative Principle; 
CP) วัจนกรรม และความสุภาพ 
 
 ในประเด็นเรื่องแนวคิดดังกล่าว จะแบ่งการน าเสนอแนวคิดออกเป็น 3  แนวคิด คือ        
1) แนวคิดเรื่องหลักการความร่วมมือในการสนทนา(Cooperative Principle; CP)ของ Grice (1975)     
2) แนวคิดเรื่องวัจนกรรม และ 3)  แนวคิดเรื่องความสุภาพ 
 
 1. แนวคิดเรื่องหลักการความร่วมมือในการสนทนา (Cooperative Principle; CP) 
  ไกรซ์  Grice (1975) แบ่งความหมายออกเป็น 2 ประเภท คือ ความหมายของ
ประโยคหรือความหมายทางอรรถศาสตร์ และความหมายของผู้พูดหรือความหมายทางวัจนปฏิบัติ
ศาสตร์   การแบ่งความหมายออกเป็น 2 ประเภทนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง
ความหมายที่เก่ียวข้องกับอรรถศาสตร์กับความหมายที่เกี่ยวข้องกับวัจนปฏิบัติศาสตร์แล้วยังแสดงให้
เห็นว่าเจตนาเป็นเรื่องส าคัญในการสื่อสาร  ส่วนความหมายทางอรรถศาสตร์เป็นความหมายที่ไม่
เกี่ยวข้องกับผู้พูด 
  แนวคิดดังกล่าวเชื่อว่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน  ถ้อยค าไม่ได้สื่อความหมายตาม
รูปเสมอไป  เราไม่สามารถตีความหรืออนุมานถ้อยค าจากความหมายตามรูปหรืออาศัยหลักการใช้เหตุ
ผลได้  และจ าเป็นต้องอาศัยปริบท (conversational implicature) Grice (1975)  แบ่งการแนะ
ความหมายแบบ implicature  เป็น 2  แบบ  คือ 1. แบบที่ผู้ฟังทราบความหมายที่แนะจากการใช้ค า
บางค าซึ่งเรียกว่าconventional implicature และ 2. แบบที่ผู้ฟังทราบความหมายจากปริบทการ
สนทนาซึ่งเรียกว่า conversational implicature นอกจากนี้ยังแบ่ง conversational implicature 
ออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ 1. particularized conversational implicature หรือการแนะ
ความหมายจากปริบทโดยถ้อยค านั้นๆ อาจไม่ได้แนะความหมายเช่นเดิมเมื่อปริบทเปลี่ยนไป และ 2.  
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generalized conversational implicature หรือการแนะความหมายจากปริบทโดยถ้อยค านั้นๆ
แนะความหมายเช่นเดิมแม้ปริบทเปลี่ยนไป อีกท้ังมีสมมติฐานว่าคู่สนทนาเคารพหลักการความร่วมมือ
ในการสนทนา (Cooperative Principle; CP)  โดยกฎทั้ง 4  ข้อ  คือ 
  1. กฎปริมาณ  Grice (1975)  แบ่งการแนะความหมายแบบ implicature เป็น 2 
แบบ  คือ 1. แบบที่ผู้ฟังทราบความหมายที่แนะจากการใช้ค าบางค าซึ่งเรียกว่าconventional 
implicature และ 2. แบบที่ผู้ฟังทราบความหมายจากปริบทการสนทนาซึ่งเรียกว่า conversational 
implicature นอกจากนี้ยังแบ่ง conversational implicature ออกเป็น 2 ชนิดย่อย คือ 1. 
particularized conversational implicature หรือการแนะความหมายจากปริบทโดยถ้อยค านั้นๆ
อาจไม่ได้แนะความหมายเช่นเดิมเมื่อปริบทเปลี่ยนไป และ 2.generalized conversational 
implicature หรือการแนะความหมายจากปริบทโดยถ้อยค านั้นๆแนะความหมายเช่นเดิมแม้ปริบท
เปลี่ยนไป ดังนั้น กฎปริมาณ (Maxim of quantity) หมายถึง การให้ข้อมูลครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ของการสนทนานั้นๆและไม่ให้ข้อมูลเกินความจ าเป็น 
  2. กฎคุณภาพ (Maxim of quanlity) หมายถึง การไม่พูดสิ่งเท็จหรือไม่มีหลักฐาน 
  3. กฎสัมพัทธ์ (Maxim of relation) หมายถึง การพูดแต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
สนทนา 
  4. กฎคุณลักษณ์(Maxim of manner)  หมายถึง  การหลีกเลี่ยงความก ากวม  พูดให้
กระชับและให้เนื้อความเป็นไปตามล าดับกฎคุณลักษณ์  (Maxim of manner)  หมายถึง  การ
หลีกเลี่ยงความก ากวม  พูดให้กระชับและให้เนื้อความเป็นไปตามล าดับ 
 
  นอกจากนี้ ไกรซ์ Grice ยังชี้ให้เห็นว่า การที่ผู้ร่วมสนทนาไม่ท าตามหลักการความ
ร่วมมือในการสนทนามีอยู่หลายลักษณะ ดังนี้ 
  1. การละเมิดกฎ (violating a maxim)  ได้แก่  การที่ผู้ร่วมสนทนาตั้งใจละเมิดกฎ 
เช่น  ตั้งใจโกหก  หรือท าให้คู่สนทนาเข้าใจผิด 
  2. การไม่ให้ความร่วมมือ  (opting  out)  ได้แก่  การที่ผู้พูดกล่าวหรือแสดงว่าไม่
สามารถให้ความร่วมมือในการสนทนาได้  เช่น ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะเป็นความลับ  หรือกลัว
จะเป็นความผิด ฯลฯ 
  3. การละเมิดกฎข้อหนึ่งเพ่ือเคารพกฎอีกข้อหนึ่ง  ( being  faced  by  a  clash)  
เช่น ผู้พูดอาจเลือกที่จะละเมิดกฎปริมาณ กล่าวคือ ให้ข้อมูลแก่คู่สนทนาไม่เพียงพอ  เพราะต้องการ
เคารพกฎคุณภาพ  คือ ไม่ให้ข้อมูลที่ตนไม่แน่ใจว่าเป็นจริงหรือไม่มีหลักฐานมาสนับสนุน 
  4. การละเมิดกฎเพื่อแนะความหมายบางอย่าง  (flouting a maxim)  กล่าวคือ ผู้พูด
ดูเหมือนจะละเมิดหลักการความร่วมมือในการสนทนาเมื่อพิจารณาความหมายตามรูป  แต่เมื่อ
พิจารณาความหมายที่ผู้พูดแนะแล้ว ก็จะเห็นว่าที่จริงแล้วผู้พูดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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 2. แนวคิดเรื่องวัจนกรรม 
  ออสติน (Austin, 1962) นักปราชญ์กลุ่มเจตนานิยมกล่าวเกี่ยวกับการใช้ภาษาไว้ว่า 
การใช้ภาษาในการสื่อสารนั้น เรามิได้ใช้ถ้อยค าเพ่ือสื่อความเป็นจริงหรือเท็จเท่านั้น  แต่ยังใช้เพ่ือให้
เกิดการกระท าต่างๆ อีกด้วย  นอกจากนี้  ออสติน (1962) ยังชี้ให้เห็นว่าการกล่าวถ้อยค าเพ่ือกระท า
สิ่งต่างๆจะประสบความส าเร็จต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรียกว่า felicity conditions และบางครั้ง
ถ้อยค าที่เรากล่าวก็อาจบอกเจตนาไว้ชัดเจนซึ่งเรียกว่า explicit performatives  แต่บางครั้งรูปของ
ถ้อยค าก็อาจไม่สามารถบอกเจตนาที่แท้จริงได้ ซึ่งเรียกว่า implicit performatives  โดยในการกล่าว
ถ้อยค าหนึ่ง ผู้พูดจะได้กระท า 3 สิ่งด้วยกันคือ 
  1. การกล่าวถ้อยค า (locutionary act) 
  2. เจตนาของถ้อยค า (illocutionary act) 
  3. ผลของถ้อยค า หรือ วัจนผล (perlocutionary act/effect) 
 
  ต่อมาเซอร์ล (Searle, 1969)  ได้น าแนวคิดนี้มาพัฒนาเป็นระบบ และขยายขอบเขต
ของภาษาที่ใช้ศึกษาให้เป็นภาษาที่ใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น  โดยเขาเห็นว่าวัจนกรรมซึ่งวัจนกรรม 
ในความหมายของ Searle(1969) คือ การกระท าโดยใช้ค าพูดซึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขของวัจนกรรม
นั้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนเนื้อความ ของถ้อยค า  (propositional content)  และ  
ส่วนเจตนาของถ้อยค า  (illocutionary act) 
 

  นอกจากนี้  เซอร์ล  ยังได้ก าหนด  felicity  condition  หรือเงื่อนไขในการแสดง    
วัจนกรรมต่างๆ  ไว้ออกเป็น 4 ข้อ ดังนี้ 
  1. เงื่อนไขที่เกี่ยวกับเนื้อความ (propositional content) ได้แก่ รายละเอียดที่เป็น 
เนื้อหาของถ้อยค านั้น 
  2. เงื่อนไขเบื้องต้นหรือเงื่อนไขบังคับพ้ืนฐาน  (Preparatory precondition) ได้แก่ 
เงื่อนไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความคิด  ความเชื่อที่ผู้พูดและผู้ฟังจะต้องมีมาก่อน 
  3. เงื่อนไขความจริงใจ  (Sincerity condition)  ได้แก่  เงื่อนไขที่ระบุความคิด
ความรู้สึก  และความต้องการที่แท้จริงของผู้พูดที่มีต่อผู้ฟังอย่างชัดแจ้งโดยหากหน่วยเนื้อความขาด
ความจริงใจของผู้พูด  หน่วยสื่อสารนั้นก็ไม่อาจท าหน้าที่ตามที่คาดหวังไว้ 
  4. เงื่อนไขจ าเป็นหรือเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญ  (Essential condition)  ได้แก่ 
เงื่อนไขที่บอกสาระส าคัญว่าผู้พูดมีเจตนาต้องการให้เกิดการกระท าอะไรขึ้น 
 
  ตัวอย่าง : เงื่อนไขของวัจนกรรมการตักเตือนตามแนวคิดของเซอร์ล (Searle, 1969)   
 

  เงื่อนไขที่เก่ียวกับเนื้อความ --- เป็นการกล่าวถึงพฤติกรรมหรือการกระท า 
       ในอดีตของผู้ฟัง  
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  เงือ่นไขเบื้องต้น  --- ผู้พูดเชื่อว่าการกระนั้นของผู้ฟังเป็นสิ่งที่ไม่ดี 
       ไม่ถูกต้อง ไมเ่หมาะสมหรืออาจท าให้เกิด 
       ความเสียหายหรือความเดือดร้อน 
 
  เงื่อนไขความจริงใจ  --- ผู้พูดต้องการบอกให้ผู้ฟังรู้ว่าการกระท าของผู้ฟัง 
       เป็นสิ่งที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หรืออาจ 
       ท าให้เกิดความเสียหายหรือความเดือดร้อน 
       เพ่ือที่ผู้ฟังจะได้ส านึกหรือเปลี่ยนแปลง 
       การกระท านั้น 
 
  เงือ่นไขจ าเป็น  --- การตักเตือนเป็นความพยายามที่จะบอกให้ผู้ฟัง 
       รู้ว่าการกระท าของผู้ฟังเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้อง 
       ไม่เหมาะสม หรืออาจท าให้เกิดความเสียหาย 
       หรือความเดือดร้อน เพ่ือที่ผู้ฟังจะได้ส านึกหรือ 
       เปลี่ยนแปลงการกระท านั้น 
 
  นอกจากก าหนดเงื่อนไขวัจนกรรมแล้ว Searle (1969) ยังแบ่งวัจนกรรมหลาย
ประเภทไว้เป็น 5 กลุ่ม  คือ 
  กลุ่มวัจนกรรมบอกเล่า (representatives)  ได้แก่ วัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองกับ
ความจริงของถ้อยค าที่พูด เช่น  การแจ้งให้ทราบ   การบอกเล่า  การสรุป ฯลฯ 
  กลุ่มวัจนกรรมชี้น า  (directives)  ได้แก่ วัจนกรรมที่ผู้พูดพยายามให้ผู้ฟังท าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เช่น การขอร้อง การสั่ง ฯลฯ 
  กลุ่มวัจนกรรมผูกมัด (commissives) ได้แก่ วัจนกรรมที่ผู้พูดผูกมัดตนเองว่าจะท าสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งในอนาคต เช่น การสัญญา การขู่ การเสนอให้ฯลฯ 
  กลุ่มวัจนกรรมแสดงความรู้สึก (expressives)  ได้แก่ วัจนกรรมที่ผู้พูดแสดงภาวะ
เกี่ยวกับจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก เช่น การขอบคุณ การขอโทษ  การแสดงความยินดี ฯลฯ 
  กลุ่มวัจนกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (declarations) ได้แก่ วัจนกรรมที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทันที  มักเกี่ยวกับสถาบัน  ผู้กระท าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิหรืออ านาจ เช่น 
การประกาศสงคราม การประกาศสมรส  การโปรดศีลล้างบาป  การไล่ออก ฯลฯ 
  นอกจากนี้เซอร์ล (1969) ยังกล่าวไว้ว่า วัจนกรรมอ้อมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้พูดต้องการ
แสดงเจตนาหนึ่งแต่เลือกรูปภาษาท่ีแสดงเจตนาอ่ืน 
 
  Clark  (1979  อ้างถึงใน  ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2547)  กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของ 
วัจนกรรมอ้อมออกเป็น 6 ประการดังนี้ 
  1. วัจนกรรมอ้อมมีความหมายหลายความหมาย 
  2. ความหมายหลายความหมายของวัจนกรรมอ้อมมีล าดับก่อนหลัง 
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  3. ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายหลายความหมายนั้นสมเหตุสมผลในสถานการณ์
นั้น 
  4. ถ้อยค าที่ใช้แสดงเจตนาที่ไม่ตรงกับรูปนั้นเป็นการใช้ตามแบบแผน 
  5. วัจนกรรมอ้อมเก่ียวกับความสุภาพ 
  6. ผู้แสดงวัจนกรรมอ้อมหวังผลบางประการ 
  อีกทั้ง Morgan (1978 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2547) กล่าวว่า ผู้ฟังสามารถ
เข้าใจหรืออนุมานวัจนกรรมอ้อมได้ เพราะบางกรณีถ้อยค านั้นใช้สื่อวัจนกรรมนั้นๆ จนเป็นรูปแบบ
แผน หรือบางกรณีผู้ฟังต้องอนุมานจากปริบทการสนทนา 
 
 3. แนวคิดเรื่องความสุภาพ 
  แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องความสุภาพอาจแบ่งได้เป็นแนวคิดเรื่องความสุภาพต่อผู้ฟังและ
แนวคิดเรื่องความสุภาพต่อตนเอง ดังนี้ 
  3.1 แนวคิดเรื่องความสุภาพต่อผู้ฟัง  แนวคิดเรื่องความสุภาพต่อผู้ฟังที่จะน าเสนอใน
ประเด็นนี้สามารถจ าแนกได้ทั้งหมด 3แนวคิด ซึ่งได้แก่ 1) แนวคิดเรื่องความสามารถในการใช้ภาษา 
(Pragmatic competence) และกฎความสุภาพของ Robin Lakoff (1973)  2) หลักการด้านบุคคล
สัมพันธ์ (Interpersonal Maxims) ของ Leech (1983) และ  3) .แนวคิดเรื่องความสุภาพของ 
Brown and Levinson (1978, 1987) 
   3.1.1 แนวคิดเรื่องความสามารถในการใช้ภาษา (Pragmatic competence) 
และกฎความสุภาพของ Robin Lakoff (1973) เสนอว่าความสามารถในการใช้ภาษาประกอบด้วยกฎ 
2 ข้อ ได้แก่ 1) ต้องชัดเจน (Be clear) และ 2) ต้องสุภาพ ( Be polite) ทั้งนี้กฎความชัดเจนคือ
แนวคิดเดียวกับหลักการความร่วมมือในการสนทนาของ Grice ส่วนกฎความสุภาพ Lakoffเสนอไว้ 3 
ข้อ ดังนี้ 
    3.1.1.1 ไม่บังคับ  (Don’t impose)  ใช้ในกรณีที่ต้องการความสุภาพ
แบบเป็นทางการ 
    3.1.1.2 ให้ทางเลือก  (Give options)  ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการ
ความสุภาพแบบไม่เป็นทางการ 
    3.1.1.3 ให้ผู้ฟังรู้สึกดี (Make A feel good) ใช้ในสถานการณ์ที่
ต้องการความสุภาพแบบสนิทสนม 
    ทั้งนี้ Lakoff มีความเห็นว่า ความสุภาพย่อมส าคัญกว่าความชัดเจน 
กล่าวคือ หากต้องเลือกระหว่างการพูดตามที่หมายแต่ไม่สุภาพกับการพูดไม่ตรงกับที่ต้องการสื่อแต่
รักษาความสุภาพ เราก็น่าจะเลือกประการหลัง 
   3.1.2 หลักการด้านบุคคลสัมพันธ์ (Interpersonal Maxims) ของ Leech 
(1983)  ตามความคิดของ Leech (1983)  กฎความสุภาพ หรือ The Politeness Principle ที่เรา
เรียกย่อๆว่า PP ช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดผู้พูด(S)จึงเลือกสื่อสารด้วยเนื้อความหรือรูปนั้นๆ กฎความ
สุภาพนี้ Leech  ถือว่าเป็นกฎข้อหนึ่งในสามข้อของหลักการที่ก ากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
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    Leech  เสนอหลักการก ากับพฤติกรรมการสื่อสาร 2 ข้อ ได้แก่ หลักการ
ด้านการเรียบเรียงความ (Textual Rhetoric)  และ  หลักการด้านบุคคลสัมพันธ์ ( Interpersonal 
Rhetoric) 
    หลักการด้านบุคคลสัมพันธ์ประกอบด้วยกฎหลายชุด เช่น กฎความ
ร่วมมือในการสนทนา (Cooperative Principle; CP) กฎความสุภาพ (Politeness Principle; PP) 
กฎถ้อยค านัยผกผัน (Irony Principle; IP) ในปริบทการสนทนาผู้พูดจะต้องตัดสินว่าจะเลือกให้
ความส าคัญกับกฎใดมากกว่ากัน แต่ดูเหมือน Leechจะให้ความส าคัญกับกฎความสุภาพเช่นเดียวกับ 
Lakoff 
 
    อนึ่ง Leechได้เสนอกฎความสุภาพไว้ 6 ข้อ ดังนี้ 
    1) Tact Maxim  (ลดสิ่งที่ผู้ฟังเสีย เพ่ิมประโยชน์ให้ผู้ฟัง) 
    2) Generosity Maxim (ลดประโยชน์ที่ตัวเองได้ เพ่ิมสิ่งที่ตัวเองต้อง
เสีย) 
    3) Approbation Maxim (ลดการดูหมิ่นผู้ฟัง เพิ่มการยกย่องผู้ฟัง) 
    4) Modesty Maxim (ลดการยกย่องตัวเอง เพ่ิมการถ่อมตนให้ตัวเอง) 
    5) Agreement Maxim (ลดความเห็นขัดแย้ง เพ่ิมความเห็นพ้อง
ระหว่างตัวเองกับผู้ฟัง) 
    6) Sympathy Maxim (ลดความเป็นปรปักษ์ เพ่ิมความเห็นอกเห็นใจ
ระหว่างตัวเองกับผู้ฟัง 
 
    Leech ชี้ให้เห็นว่าความสุภาพมี 2 แบบ คือความสุภาพที่แปรตาม
สถานการณ์ซึ่งเรียกว่า Relative Politeness  และความสุภาพที่เกี่ยวข้องกับชนิดของวัจนกรรมซึ่ง
เขาเรียกว่า Absolute Politeness และแบ่งไว้ดังนี้ 
    1) วัจนกรรมที่ต้องลดความไม่สุภาพ คือ วัจนกรรมที่ต้องการความ
สุภาพด้านลบหรือวัจนกรรมที่ไม่สุภาพจึงต้องลดความไม่สุภาพ เช่น การขอร้อง การเรียกร้อง 
    2) วัจนกรรมที่ต้องเพ่ิมความสุภาพ คือ วัจนกรรมที่ต้องการความสุภาพ
ด้านบวก หรือวัจนกรรมที่สุภาพอยู่แล้ว แต่เราสามารถเพ่ิมความสุภาพขึ้นได้ เช่น การเชิญ การ
ขอบคุณ 
    3) วัจนกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสุภาพ คือ วัจนกรรมที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับความสุภาพเลย เช่น การเล่า การประกาศ 
    4) วัจนกรรมก้าวร้าว ได้แก่ วัจนกรรมที่ไม่สุภาพและไม่สามารถท าให้
สุภาพมากขึ้น เช่น การบริภาษ การขู่ 
   3.1.3 แนวคิดเรื่องความสุภาพของ Brown and Levinson (1978, 1987) 
บราวน์และเลวินสัน (Brown and Levinson, 1987) เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมี “หน้า” หรือ 
“ภาพลักษณ์ที่ทุกคนในสังคมต้องการ เป็นความต้องการพ้ืนฐานของสมาชิกในสังคม” (Brown and 
Levinson,1987 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2547 : 5)  “หน้า”   ทั้ง 2 ด้าน  คือ 
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    3.1.3.1 หน้าด้านบวก (Positive Face) หมายถึง ความต้องการที่จะ
เป็นที่ยอมรับในสังคม 
    3.1.3.2 หน้าด้านลบ (Negative Face) หมายถึง ความต้องการที่จะมี
อิสระ ไม่ข้ึนอยู่กับใคร 
    ทั้งนี้เมื่อผู้พูดอยู่ในสถานการณ์ที่คุกคามหน้า(Face-Threatening Act; 
FTA)  ของผู้ฟัง  บราวน์และเลวินสัน (Brown and Levinson, 1987)  ยังแบ่งชนิดของวัจนกรรม
ตามการคุกคามหน้า (FaceThreatening Act; FTA ) ออกเป็น 4 ชนิดย่อย คือ  1. วัจนกรรมที่
คุกคามหน้าด้านลบของผู้ฟัง เช่น การขอร้อง  2. วัจนกรรมที่คุกคามหน้าด้านบวกของผู้ฟัง เช่น การ
ตอบปฏิเสธการขอร้อง  3. วัจนกรรมที่ วัจนกรรมที่คุกคามหน้าด้านลบของผู้พูด เช่น การตอบรับค า
ขอบคุณ และ  4. วัจนกรรมที่คุกคามหน้าด้านบวกของผู้พูด เช่น การขอโทษ  ผู้พูดต้องเลือกว่า จะใช้
กลวิธีใด ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 
    น้อย 
 
ความเส่ียงของการเสียหนา้      ตรงไปตรงมา            1. ไม่ตกแต่ง 
 

กระท าวจันกรรมที่คุกคามหนา้ 
 
        มีการตกแต่ง 

                                                                           2. ความสุภาพดา้นบวก 
             3. ความสุภาพด้านลบ 
 
 
 
มาก     4. อ้อมค้อม 

 
    5. ไม่กระท าวัจนกรรมที่คุกคามหน้า 
 

(Brown and Levinson, 1987 อ้างถึงใน ณัฐพร พานโพธิ์ทอง, 2547) 
 

ภาพที่ 7.2  แผนภูมิแสดงสถานการณ์ท่ีคุกคามหน้า 

 
    จากแผนภูมิ อาจอธิบายได้ว่า เมื่อผู้พูดอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการ
คุกคามหน้าของผู้ฟัง (Strategies for doing FTAs)  ผู้พูดอาจเลือก  วิธีตรงไปตรงมา (Bold on 
record) เพ่ือท าให้ผู้ฟังทราบเจตนาของผู้พูดได้อย่างชัดเจน  หรืออาจเลือก  วิธีรักษาหน้าด้านบวก
(Positive Politeness)หรือความต้องการที่จะเป็นที่ยอมรับในสังคมของผู้ฟัง  เช่น การแสดง
ความเป็นกลุ่มหรือพวกเดียวกัน  การแสดงความเป็นห่วง  การแสดงความยกย่องผู้ฟัง  เป็นต้น   หรือ
อาจเลือกใช้วิธีรักษาหน้าด้านลบ (Negative Politeness)หรือความต้องการที่จะมีอิสระ ไม่ขึ้นอยู่
กับใครของผู้ฟังเช่น การกล่าวกลบเกลื่อนเพื่อลดน้ าหนักการล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้ฟัง  การขอ
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โทษเมื่อต้องก้าวก่ายเรื่องของผู้ฟัง  เป็นต้น  หรืออาจจะเลือกใช้ วิธีอ้อม (Off  record)  ซึ่งได้แก่ 
การที่ผู้พูดเลือกที่จะไม่สื่อความตั้งใจของตนอย่างตรงไปตรงมา   แต่เลือกกล่าวถ้อยค าที่ตีความได้
หลายแบบ  โดยผู้พูดจะใช้กลวิธีอ้อมนี้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าสถานการณ์การสื่อสารนั้นเป็นสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อการคุกคามหน้าของผู้ฟังมากที่สุด เช่น  การใช้อุปลักษณ์  การใช้รูปประโยคค าถามที่ไม่
ต้องการค าตอบ  เป็นต้น 
    ทั้งนี้  บราวน์และเลวินสัน กล่าวว่า การที่ผู้พูดจะเลือกใช้กลวิธีใดในการ
กระท าวัจนกรรมนั้น  ผู้พูดจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อม 3 ประการ ได้แก่ สถานภาพของผู้พูด
และผู้ฟัง  ความสนิทสนมระหว่างคู่สนทนา  และระดับของสถานการณ์ เช่นความยากง่ายของเ รื่อง  
น้ าหนัก ความผิด เป็นต้น 
 
  3.2 แนวคิดเรื่องความสุภาพต่อตนเอง  นอกจากทฤษฎีความสุภาพที่มุ่งเน้นใน
มุมมองของผู้ฟังอย่างทฤษฎีของบราวน์และเลวินสันแล้ว เรื่องความสุภาพยังอาจพิจารณาได้จาก
มุมมองผู้พูดซึ่งเป็นความสุภาพที่ผู้พูดต้องการลดการคุกคามหน้าของตัวเอง (Self  Face -
Threatening Act;  SFTA) ดังในทฤษฎี  Self-politeness ของ เฉิน (Chen, 2001) ดังนี้ 
   เฉิน (Chen, 2001) ได้เสนอกลวิธีการท าวัจนกรรมที่เสี่ยงต่อการคุกคามหน้าของ
ผู้พูด ( Stratrgies for doing Self  Face -Threatening Act;  SFTA) ไว้ 4 กลวิธี คือ 
   1. วิธีการกล่าวอย่างตรงไปตรงมา  วิธีการนี้จะใช้ ต่อเมื่อผู้พูดเห็นว่าวัจนกรรม
นั้นเสี่ยงต่อการคุกคามหน้าของผู้พูดน้อยที่สุด 
   2. วิธีการใช้ถ้อยค าเพ่ือลดน้ าหนักความเสี่ยงที่จะคุกคามหน้าของตนเอง  วิธีการ
นี้จะใช้ก็ต่อเมื่อผู้พูดเห็นว่าการกล่าวอย่างตรงไปตรงมาอาจคุกคามของหน้าของตนได้ จึงเลือกใช้
วิธีการนี้แทน เช่น การกล่าวชี้แจงหรือให้เหตุผล (Justify) การกลบเกลื่อน (Hedge) เป็นต้น 
   3. วิธีการทางอ้อม วิธีการนี้ใช้เพื่อรักษาหน้าของผู้พูด  ซึ่ง Chen ได้เสนอว่าเป็น
กลวิธีที่ผู้พูดตั้งใจจะละเมิดกฎความร่วมมือในการสนทนาของ Grice ทั้ง 4 ข้อ ซึ่งได้แก่ กฎปริมาณ 
(Maxim of quantity) กฎคุณภาพ (Maxim of quanlity) กฎสัมพัทธ์ (Maxim  of  relation) และ
กฎคุณลักษณ์ (Maxim of manner) 
   4. วิธีการที่ไม่กล่าวถ้อยค าใดๆ หรือการเงียบ เพ่ือหลีกเลี่ยงการคุกคามหน้าของ
ตนเอง 
   จากกลวิธีทั้ง 4 กลวิธีตามแนวคิดเรื่องความสุภาพต่อตนเองของเฉิน (Chen, 
2001) ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างไปจากกลวิธีความสุภาพต่อผู้ฟังของบราวน์และเลวินสัน
(Brown and Levinson, 1987) กล่าวคือกลวิธีความสุภาพต่อตนเองของเฉิน(Chen, 2001)  ไม่ได้
แบ่งเป็นกลวิธีความสุภาพด้านบวกหรือด้านลบเหมือนกลวิธีความสุภาพต่อผู้ฟังของบราวน์และเลวิน
สัน(Brown and Levinson, 1987)  ทั้งนี้ เฉิน(Chen, 2001)  ได้เสนอไว้ว่า กลวิธีทั้ง 4 กลวิธีตาม
แนวคิดเรื่อง Self-politeness นี้ ผู้พูดจะเลือกใช้โดยการค านึงว่าวัจนกรรมนั้นเสี่ยงต่อการคุกคาม
หน้ามากน้อยเพียงใด  หากวัจนกรรมนั้นเสี่ยงต่อการคุกคามหน้าของผู้พูดน้อย ผู้พูดก็จะเลือกใช้กลวิธี
ที่ 1  แต่ถ้าเสี่ยงต่อการคุกคามหน้าของผู้พูดมาก   ผู้พูดก็จะเลือกใช้กลวิธีที่ 3– 4 ตามล าดับ และการ
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ตัดสินว่าวัจนกรรมใดจะเสี่ยงต่อการคุกคามหน้าของผู้พูดหรือไม่นั้น  ต้องขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่
ละสังคม 
 
 

การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ 

 
 ในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอการน าแนวคิดเรื่องวัจนกรรมและ/หรือความสุภาพมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 
 1. ศึกษาวิจัยวัจนกรรมประเภทต่างๆ 
  งานวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานวิจัยที่น าแนวคิดเรื่องวัจนกรรมและ/หรือความสุภาพมาใช้
ศึกษาวัจนกรรมประเภทต่างๆว่าผู้พูดเลือกใช้กลวิธีตรงหรือกลวิธีความสุภาพใดบ้างในการแสดง     
วัจนกรรมประเภทนั้น โดยอาจแบ่งได้เป็น 
  1.1 งานวิจัยที่ศึกษาวัจนกรรมและกลวิธีความสุภาพในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ง
หรอืภาษาใดภาษาหนึ่ง  เช่น การศึกษาวัจนกรรมการตอบปฏิเสธการขอร้องของผู้พูดภาษาไทย (Thai 
ways of saying ‘no’ to a request” ของ Panpothong (2001)   การศึกษาวัจนกรรมการ
ตักเตือนในภาษาไทย ( “วัจนกรรมการตักเตือนในภาษาไทย:กรณีศึกษาครูกับศิษย์” ของ สิทธิธรรม 
อ่องวุฒิวัฒน์ (2549) ฯลฯ 
  1.2 งานวิจัยที่ศึกษาวัจนกรรมและกลวิธีความสุภาพแบบเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม
หรือที่เรียกว่าเป็นการศึกษาแบบ cross-cultural pragmatics เช่น การศึกษาการแสดงวัจนกรรม
การขอร้องของผู้พูดคนไทยในปริบทวัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบกับการแสดงแสดงวัจนกรรมการ
ขอร้องของผู้พูดคนอเมริกันในปริบทวัฒนธรรมอเมริกัน ( “กลวิธีการขอร้องในภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ: การศึกษาเปรียบต่าง” ของปิยะวัลย์ วิรุฬหชัยพงศ์ (2543) ฯลฯ 
  1.3 งานวิจัยที่ศึกษาวัจนกรรมและกลวิธีความสุภาพแบบการศึกษาการถ่ายโอน
ทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของภาษาแม่ไปสู่ภาษาที่สองหรือที่เรียกว่าเป็นการศึกษาแบบ interlanguage 
pragmatics เช่น การศึกษาการถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ของผู้พูดคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองเมื่อต้องแสดงวัจนกรรมการตอบปฏิเสธ (“กลวิธีการปฏิเสธในภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ: การศึกษาถ่ายโอนทางวัจนปฏิบัติศาสตร์” ของ      
ธนพรรษ สายหรุ่น (2541) ฯลฯ 
 
 2. อธิบายการปรากฏของกลวิธีทางภาษาในปริจเฉท 
  งานวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานวิจัยที่น าแนวคิดเรื่องความสุภาพทั้งต่อผู้ฟังและต่อตนเอง
มาอธิบายการปรากฏของกลวิธีทางภาษาในปริจเฉทใดปริจเฉทหนึ่ง เช่น การน าแนวคิดเรื่องการ
ปกป้องตนเองหรือ Self  Face -Threatening Act;  SFTAในทฤษฎี  Self-politeness ของ เฉิน 
(Chen, 2001) มาอธิบายการเลือกใช้กลวิธีทางภาษาในปริจเฉทการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลใน
รัฐสภา ฯลฯ 



135 

 3. อธิบายการใช้ถ้อยค าที่มิได้หมายความตามรูป 
  งานวิจัยในกลุ่มนี้ ได้แก่ งานวิจัยที่น าแนวคิดเรื่องความสุภาพมาอธิบายการใช้ถ้อยค า
ที่มีได้หมายความตามรูป (non-literal verbal) ของผู้พูดในวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การน าแนวคิดเรื่อง
ความสุภาพมาอธิบายการใช้อุปลักษณ์ของนักการเมืองไทย (“อุปลักษณ์ที่นักการเมืองใช้: การศึกษา
ตามแนวอรรถศาสตร์ปริชานและวัจนปฏิบัติศาสตร์” ของรัชนีย์ญา กลิ่นน้ าหอม.2550) ฯลฯ 
 
 

การวิพากษแ์นวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ 
 
 ในประเด็นการน าเสนอนี้  ผู้น าเสนอแบ่งหัวข้อการน าเสนอออกเป็น  2  หัวข้อ  คือ  1. 
แนวคิดท่ีว่าด้วยการวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ  และ 2. ตัวอย่างงานวิจัยที่
ใช้แนวคิดท่ีว่าด้วยการวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพ  
 
 1. แนวคิดที่ว่าด้วยการวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรม และความสุภาพ 
  แม้ว่าการศึกษาวัจนกรรมประเภทต่างๆ ในภาษาไทยตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์จะมี
อยู่เป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ยังอ้างถึงแนวคิดเรื่องความสุภาพของ   Brown and Levinson 
(1978, 1987)  ที่เสนอว่า  เราปฏิสัมพันธ์โดยค านึงถึง “หน้า”  (face )  ของคู่สนทนาและหวังให้คู่
สนทนาค านึงถึงหน้าของเราเช่นกัน  งานวิจัยหลายเรื่องยังอาศัยสูตรการประเมินความหนักเบาในการ
คุกคามหน้า  โดยพิจารณาปัจจัย  3  ประการ  ได้แก่  power,  distance และ  ranking เป็นแนวใน
การวิเคราะห ์ ในขณะที่แนวคิดพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมมักถูกละเลยไป 
  ในช่วง 2-3  ปีที่ผ่านมานี้  เริ่มมีผู้ตั้งค าถามว่า ทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย   รวมทั้งแนวคิดเรื่องวัจนกรรมและความสุภาพสามารถอธิบายการปฏิสัมพันธ์ใน
สังคมที่มีโครงสร้างและระบบวิธีคิดแตกต่างจากสังคมตะวันตก (ซึ่งเป็นสังคมของเจ้าของทฤษฎี) ได้
อย่างเหมาะสมหรือไม่   อย่างไร พร้อมทั้งเสนอว่า  งานวิจัยทางด้านวัจนปฏิบัติศาสตร์  ไม่ควรละเลย
แนวคิดพ้ืนฐานในวัฒนธรรม  ดังจะเห็นได้การน าเสนอแนวคิดเรื่อง  “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนว
ปลดปล่อย” (Emancipatory  Pragmatics; EP)  ในบทความเรื่อง  “Introduction  Towards  an  
emancipatory  pragmatics”  ของ   Hanks, Ide  and Katagiri  (2009) 
  แนวคิดเรื่อง  “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย” ( Emancipatory  Pragmatics; 
EP ) เป็นแนวคิดท่ีวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีหลักทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ว่าเป็นแนวคิดที่สร้างจากระบบคิด
และอุดมการณ์ของผู้พูดภาษาตะวันตก   การน าแนวคิดทฤษฎีสากลไปใช้ศึกษาและอธิบายภาษา
ต่างๆซึ่งมีระบบคิดและอุดมการณ์ที่ต่างกัน (Top-down approach)  เป็นสิ่งที่ควรแก่การตั้งค าถาม 
ทั้งนี้แนวคิด“วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย” ( Emancipatory  Pragmatics; EP )เป็นแนวคิดที่
มุ่งเสนอแนวทางการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจการปฏิสัมพันธ์ในวัฒนธรรมต่างๆ โดยมุ่งศึกษาถึงระบบ
วิธีคิด และปัจจัยทางวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ในสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ (Groud-up 
approach)มากกว่าการประยุกต์ใช้แนวคิดสากล 
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  นอกจากนี้แนวคิดเรื่อง  “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย” (Emancipatory  
Pragmatics; EP) ยังมุ่งสร้างกรอบแนวคิดซึ่งเป็นกลางและครอบคลุมมิติต่างๆ ส าหรับศึกษาการ
ปฏิสัมพันธ์ในวัฒนธรรมเพื่อหา cultural parameter ในการก าหนดมิติทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์และสร้างmeta-languageที่ใช้ในการศึกษาวิจัยข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ใน
วัฒนธรรมด้วย 
 
 2. ตัวอย่างงานวิจัยท่ีใช้แนวคิดที่ว่าด้วยการวิพากษ์แนวคิดทฤษฎีเรื่องวัจนกรรมและ
ความสุภาพ 
  ตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจชิ่นหนึ่งที่ใช้แนวคิดเรื่อง  “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนว
ปลดปล่อย” (Emancipatory  Pragmatics; EP)  มาวิพากษ์แนวคิดเรื่องวัจนกรรมและแนวคิดความ
สุภาพซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎีหลักทางวัจนปฏิบัติศาสตร์ ได้แก่ งานวิจัยเริ่อง “ ‘บุญคุณ’ ในฐานะปัจจัย
ทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์ในภาษาไทย: กรณีศึกษาการตอบรับค าขอบคุณตามแนว 
Emancipatory  Pragmatics” ของณัฐพร พานโพธิ์ทอง และศิริพร ภักดีผาสุข (2552)  นอกจาก
งานวิจัยของ ณัฐพร พานโพธิ์ทอง และศิริพร ภักดีผาสุข(2552) แล้ว จากการส ารวจผู้น าเสนอยังพบ
งานวิจัยที่ศึกษาตามแนวคิดเรื่องเรื่อง  “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย”  (Emancipatory 
Pragmatics; EP) ซึ่งได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “ ‘ความเกรงใจ’ : ความสุภาพด้วย ‘ใจ’ ” ของ ทรงธรรม 
อินทจักร (2552) 
  งานวิจัยดังกล่าวมุ่งศึกษาปัจจัยเรื่อง “บุญคุณ” ซึ่งเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมที่ส าคัญ
ของไทยว่ามีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์การตอบรับค าขอบคุณหรือไม่ อย่างไร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลทั้งจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ 1.นิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2.พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน
ทั้งหมด 138 คน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างนิสิตนักศึกษาจะเป็นตัวแทนของผู้พูดภาษาไทยในการตอบรับการ
ขอบคุณอาจารย์ซึ่งมีความสัมพันธ์ในเชิงบุญคุณกับผู้พูด ส่วนกลุ่มตัวอย่างพนักงานบริษัทเอกชนจะ
เป็นตัวแทนของผู้พูดภาษาไทยในการตอบรับการขอบคุณหัวหน้างานซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ในเชิง
บุญคุณกับผู้พูด   ผู้วิจัยก าหนดสถานการณ์จ านวน 2 สถานการณใ์นแบบสอบถามแต่ละชุด ดังนี้ 
 

                    สถานการณ์ 
สถานภาพของผู้พูด 

สถานการณ์ที1่ สถานการณ์ที่ 2 

นิสิตนักศึกษา ผู้ฟังซึ่งเป็นอาจารย์ให้ช่วยซื้อน้ า
ดื่มจากร้านค้าใกล้ๆ 

ผู้ฟังซึ่งเป็นอาจารย์ให้ช่วยพิมพ์
งานวิจัยของอาจารย์ 

พนักงานบริษัทเอกชน ผู้ฟังซึ่งเป็นหัวหน้างานให้ช่วยซื้อ
น้ าดื่มจากร้านค้าใกล้ๆ 

ผู้ฟังซึ่งเป็นหัวหน้างานให้ช่วยพิมพ์
งานส่วนตัว (ที่ไม่ใช่งานของบริษัท
หรืองานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้พูด) 
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  ผลการศึกษาพบว่ากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบรับค าขอบคุณของกลุ่มตัวอย่างผู้พูด
ทัง้ 2 กลุ่ม สามารถแสดงได้เป็นตารางดังนี้ 
 
                   สถานภาพของผู้ฟัง 
กลวิธีทางภาษา 

อาจารย ์ หัวหน้างาน 

การตอบรับค าขอบคุณด้วยค าลงท้าย   
การกล่าวลดหนี้บุญคุณ   
การแสดงความเต็มใจช่วยเหลือ   
การกล่าวสิ่งท่ีท าเป็นประโยชน์ต่อตน  - 

การกล่าวขอโทษ/การต าหนิตนเอง  - 
.การเสนอความช่วยเหลือในอนาคต  - 
.การเปลี่ยนประเด็น  - 

 
  จากตารางข้างต้นจึงท าให้งานวิจัยชิ้นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า“บุญคุณ” เป็นปัจจัย
ทางวัฒนธรรมปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการปฏิสัมพันธ์การตอบรับค าขอบคุณในภาษาไทย 

 
 

สรุป 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าแนวคิดเรื่อง  “วัจนปฏิบัติศาสตร์แนวปลดปล่อย”
(Emancipatory  Pragmatics; EP ) เป็นแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการน ามาศึกษา
วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ในสังคมไทย เพราะนอกจากแนวคิดดังกล่าวจะมุ่งวิพากษ์ถึงความเป็นสากล
ของทฤษฎีทางวัจนปฏิบัติศาสตร์เช่นทฤษฎีเรื่องวัจนกรรม ทฤษฎีความสุภาพซึ่งคิดค้นโดยนักทฤษฎี
ตะวันตกที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมแตกต่างจากสังคมวัฒนธรรมไทยแล้ว  แนวคิดดังกล่าวยังสามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ของปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นด้วยแนวคิดพ้ืนฐานซึ่งเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมไทย
อย่างแท้จริง 
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