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ห น ว ย ที่ 7
ภ า ษ า ใ น วิ ถี ชี วิ ต

แ

ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย

*********************************************************************

ตอนที่ 7.1 ความรูทั่วไปเรื่องภาษา
7.1.1 ความหมายของคําวา ภาษา

-

ภาษานั้นคือระบบการสื่อสารอยางมีความหมายของมนุษย อาจสื่อสารดวยทาทาง เครื่องหมาย เสียง
พูด งานเขียน หรือดวยตัวกลางอื่น ๆ ก็ได เสียงทุกเสียงที่มนุษยทําไมเปนภาษาทั้งหมด มีเสียงชุดหนึ่งเทานั้นที่จะมีความหมาย
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ในภาษาหนึ่ง ๆ เสียงที่มีความหมายในภาษานี้ เรียกวา ระบบเสียง การออกเสียงแตละครั้ง เรียกวา “พยางค” ถาหากการออก
เสียงนั้นมีความหมายก็จะเรียกพยางคนั้นวา
“ คํา” คําอาจมีพยางคเดียวหรือหลายพยางคก็ได เมื่อนําคํามาเรียงกันตามหลักการที่ตกลงหรือเขาใจกันในภาษาใดภาษาหนึ่ง
ก็จะเกิดเปนกลุมคํา เปนประโยค ซึ่งยืดยาวซับซอนขึ้นเพื่อใชสื่อสารสาระที่กวางขวางลึกซึ้งหรือแสดงความรูสึกไดดีที่สุดเทาที่จะ
ทําได
7.1.2

ความสําคัญของภาษา

-

ภาษาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นใชระหวางกัน และเปลี่ยนแปลงในสังคมหนึ่ง ๆ เปนขอตกลงของสังคมนั้น ๆ
ภาษาจึงสําคัญในแงที่จะศึกษาสังคมไดโดยตรง เมื่อสังคมมีภาษาที่สื่อสารไดดี ก็ยอมเกิดความเจริญได เพราะเกิดความสืบเนื่อง
ของสติปญญาความคิด ดังจะเห็นไดวา การสั่งสมความคิด การถายทอดความคิด การโตแยง การถกเถียง ภาษาจึงสําคัญในแง
การเปนเครื่องมือวินิจฉัยแจกแจงใหเกิดความรู วิทยาการใหมๆ การตัดสินในกระแสความเปนไปในสังคม รวมทั้งการถายทอดไปสู
คนอื่นในเวลาเดียวกัน

-

เมื่อพิจารณาในประเด็นการถายทอด
ภาษามีสําคัญในแงประวัติวัฒนธรรม
มนุษยชาติดวย หากไมมีภาษาก็ไมมีสิ่งที่เรียกวาประวัติ แมภาษาพูดก็บันทึกประวัติได

อารยธรรมของ

-

ภาษาเปนระบบการสื่อสารที่เปนหลักในสังคม วัฒนธรรม อารยธรรม วิทยาการ ความงามที่มนุษย
จะพึงรูสึกได ในทางประวัติศาสตรจึงถือวาวัฒนธรรมใดที่มีลายลักษณอักษรบันทึกภาษา วัฒนธรรมนั้นถือเปนวัฒนธรรมยุค
ประวัติศาสตร หลักการนี้ก็เกิดบนพื้นฐานของภาษาเชนกัน
7.1.3

การศึกษาภาษาในแนวตาง ๆ

-

ภาษาเกิดในสังคมและเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมก็จริง แตมิไดเปลี่ยนแปลงไปในทุกเรื่อง เพราะ
ภาษามีระบบระเบียบที่คอนขางแนนอน เพื่อใหทุกคนเขาใจไดเหมือนหรือใกลเคียงกัน การเรียนรูภาษาหลายภาษายอมสําคัญตอ
ความสัมพันธการเจรจาทั้งดานการเมือง ธุรกิจ และสังคม การที่ภาษาสามารถใชสื่อสารใหเกิดสิ่งตาง ๆ ในสังคมได มนุษยจึง
เห็นวา ภาษามีอํานาจ คําพูดที่เปลงออกมาในบางสังคมถือเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์

-

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบนี้อาจเปรียบเทียบความเหมือนหรือความตางก็ได กรณีหลังบางทีเรียกวา
“เปรียบตาง” อาจเปรียบเทียบกันภายในภาษาตระกูลเดียวกันหรือตางตระกูลกันก็ได การเปรียบเทียบภาษาตางตระกูลกัน จะทํา
ใหเห็นการสื่อดวยระบบที่ตางกัน เปนประโยชนแกการเรียนภาษาตางประเทศ ทําใหแกไขขอผิดพลาดเมื่อพูดหรือเขียนภาษาตาง
ประเทศได

-

การศึกษาภาษาในฐานะเปนวัฒนธรรมและเปนสวนหนึ่งของสังคมก็ทําใหเห็นวิวัฒนาการประวัติของ
ระบบและสถาบันตาง ๆ ในสังคมได ความรูเกี่ยวแกธรรมชาติของภาษาตามลักษณะอันเปนวิทยาศาสตรนี้เรียกรวมวา “วิชา
ภาษาศาสตร” ซึ่งแยกเปนหลายแขนง วิชาภาษาศาสตรเปนประโยชนแกการเรียนภาษา การวิจัยทางภาษา รวมไปถึงการใช
ภาษาในระบบเทคโนโลยีสื่อสารทางคอมพิวเตอรดวย
ตอนที่ 7.2 ขอพินิจเกี่ยวแกภาษาไทย
7.2.1
ลักษณะสําคัญของภาษาไทย

-

ภาษาทุกภาษามีลักษณะที่รวมกันและลักษณะที่ตางกัน โดยระบบความคิดภาษาทุกภาษาใชระบบ
ตาง ๆ เพื่อสื่อความหมาย เสียงวรรณยุกตในภาษาไทยมาตรฐานตางจากภาษาไทยถิ่นในประเทศและนอกประเทศไทย และตาง
จากระบบเสียงวรรณยุกตของจีน ของเวียดนาม ถาจะจัดภาษาในโลกเปนกลุม ๆ ตามระบบที่มีอยูในภาษานั้น ๆ จะแบงภาษาใน
โลกออกเปนอยางคราว ๆ ที่สุดไดเปนสามสี่กลุม คือ กลุมที่ใชวิภัติปจจัย กลุมภาษาคําโดด คือ ภาษาไทย จีน เวียดนาม ฯลฯ
และที่เรียกวาภาษาไทยมีลักษณะเปนภาษาคําโดด เพราะสวนมากภาษาไทยใชคําเรียงกันเปนประโยคโดยตรง
7.2.2

ภาษาไทยในแงมุมตาง ๆ
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-

เมื่อมองภาพของภาษาในสังคมก็จะพบวา มีภาษาที่ไมใชภาษาไทย แตมีอยูในประเทศไทยดวย
1. ภาษากลาง ภาษาราชการ และภาษามาตรฐาน
ภาษากลาง เปนภาษาที่ใชในการปกครอง ใชในเอกสารที่เปนหลักฐานบานเมือง กฎหมายตาง ๆ
ประกาศตาง ๆ และภาษาที่ใชในสื่อสารมวลชน
ภาษาราชการ จําเปนตองมีมาตรฐานเพื่อกํากับภาษาไมใหกลายหรือเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป
หรือเมื่อมีเหตุจําเปนก็จะตองบัญญัติศัพทเพิ่มเติม เพราะวิทยาการกาวหนาไปมาก
ภาษามาตรฐาน ก็คือ ภาษาราชการเปนปจจัยหลัก ที่ทําใหภาษาไทยกลางเปนภาษากลางของ
ประเทศ
รัชกาลที่ 6 ทรงสงเสริมการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
2. ภาษากลางกับภาษาถิ่น
ภาษากลางของไทยก็เปนภาษาถิ่นเชนกัน หรืออาจกลาวไดวาคือ ภาษาไทยภาคกลาง หรือจะกลาว
อยางแคบที่สุด คือ ภาษาไทยกรุงเทพ อันเปนสําเนียงที่ถือเปนมาตรฐาน
ภาษาถิ่นอื่น ๆ ก็มีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงภาษากรุงเทพ ซึ่งอยูในฐานะภาษากลางดวย เพราะมีผูคน
จากถิ่นอื่น ๆ อพยพมารวมอยูที่ศูนยกลางความเจริญคือเมืองหลวง
3. ภาษา กับการเมืองและการศึกษา
ภาษา เปนเครื่องมือสําคัญทั้งในการสรางชาติและสรางชาตินิยม เมื่อพิจารณาดูประเทศหรือชาติอื่น ๆ
จะเห็นวาภาษามีบทบาทสําคัญทางการเมืองการปกครอง และการศึกษาอยางมาก

เมื่อกลาวโดยรวม ภาษาทุกภาษายอมมีระบบสื่อสารเปนอยางเดียวกัน แตรายละเอียดภายใน
ระบบอาจจะตางกัน ดังจะไดพิจารณาโดยรวมตอไป

ระบบเสียง ทุกภาษามีระบบเสียง คือ เสียงที่นํามาใชในภาษา

เสียงพยัญชนะ นั้นเปลี่ยนแปรไปตามฐานกรณ ลักษณะการประชิดของฐานกรณและการปลอย
เสียง จึงเรียกวา “เสียงแปร”

ระบบคํา การออกเสียงแตละครั้งในภาษา เรียกวา “พยางค” เมื่อใดก็ตามที่เกิดมีความหมาย
ขึ้นมา เรียกวา “ คํา”

คําซ้ํา คือ การนําคําคําเดียวกันมาเรียงตอกัน เชน ขาวขาว

คําซอน คือ การนําคําที่ความหมายคลายกันมาเรียงตอกัน อาจซอนเพียงคําเดียวหรือมากกวา
นั้นก็ได

คําประสม คือ การนําคําสองคําขึ้นไปมารวมกัน แลวไดความหมายถึงบางสิ่งบางอยางเพียง
อยางเดียว เชน คําวา แมทัพ
ชนิดของคําและหนาที่ของคํา

ตามหลักภาษา มีคําหลักอยูประมาณ 4 ชนิด คือ คําเรียกชื่อ ไดแก คํานาม คําแทนชื่อ คือ
คําสรรพนาม คําจํานวนนับ คําลักษณนาม คําแสดงอาการและลักษณะ คือ คํากริยา คําขยายนาม – กริยา คือ คําคุณศัพท
คําเชื่อมแบบตาง ๆ เชน คําสันธาน คําบุพบท

วากยสัมพันธ เปนระบบของการนําคํามาเรียงรอยไวดวยกันใหไดความตามที่ตองการจะสื่อสาร

ในมิติประวัติศาสตร จะเห็นไดวา ดินแดนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้มีกลุมภาษาสําคัญคือ
มอญ เขมร พมา และไท ที่มีวัฒนธรรมความเจริญจนมีอํานาจทางการเมืองอยางเดนชัด มีแนวโนมวาภาษากลาง - ภาษาราช
การ จะใชกันมากขึ้นในทองถิ่น ทั้งนี้เพราะการศึกษาซึ่งมีแผนการศึกษาแหงชาติรวมกันเปนปจจัยสําคัญ

ปจจุบันภาษากลาง (ภาษากรุงเทพ) เปนภาษาทั้งราชการและภาษามาตรฐานในขณะเดียวกัน
ตอนที่ 7.3 ภาษากับสังคม
7.3.1 สังคมภาษา
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สังคมจะเปนสังคมขึ้นมาไดก็เพราะภาษา หรือมีภาษาเชื่อมโยงกันใหสังคมนั้นสื่อสารสืบทอด
ความคิดความรู วัฒนธรรม และระเบียบการตาง ๆ ของสังคมนั้น ๆ ได ภาษานอกจากจะมีความสําคัญในตัวเองในฐานะเปนสื่อ
เนื้อหาสาระความคิดวิทยาการของมนุษยแลว ยังมีความสําคัญดานการสรางความงามใหเห็นสุนทรียะอันเกิดจากเสียงถอยคําใน
ภาษา

เมื่อกลาวโดยรวมแลว การที่พูดวา สังคมมนุษยเปนสังคมภาษา นั้น เพราะภาษาเปนปจจัยให
รวมกันอยูได สื่อสารกันได ถายทอดความรูกันได สรางวัฒนธรรมอารยธรรม ติดตอสัมพันธกัน กํากับคัดสรรวัฒนธรรมระหวาง
สังคม รักษาวัฒนธรรม ความรูในสังคม อีกทั้งแสดงภูมิปญญา อารมณศิลป อันละเอียดออนของมนุษยในสังคมนั้น ๆ ไวได
7.3.2

ภาษาสังคม

สังคมของมนุษยเปนสังคมภาษา สังคมมนุษยมีโครงสรางที่ซับซอน ในสังคมหนึ่งอาจแยกเปน

สังคมกลุมยอย ๆ


ภาษาของกลุมที่แตกตางกันนี้ มักจะตางกันทั้งสองดานคือ ตางกันในแงของภาษาโดยตรง และ

ตางกันทางสังคม

ภาษาถิ่น เปนเรื่องสําคัญทางการเมืองการปกครอง เพราะหากประเทศใดมีภาษาถิ่นที่แตกตาง
กันมากจนแขงขันกันเปนภาษากลางหรือภาษาประจําชาติ ก็จะเกิดความไมปรองดองกันขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะเปนภาษาสังคม นอก
จากภาษาจะแตกตางกันในลักษณะของกลุมถิ่น - ชาติแลว ในสังคมหนึ่ง ๆ ภาษายังแสดงถึงการจัดชนชั้นในสังคม การจัดแบง
กลุมในสังคม และแสดงเครือขายความสัมพันธกันในระหวางชนชั้นหรือกลุมในสังคมดวย

7.3.3

ภาษาศาสตรสังคม
ภาษาศาสตรสังคม อาจแบงการศึกษาภาษาลักษณะนี้ได 2 แบบ คือ
1. ภาษาศาสตรสังคมแนวบรรยาย เปนการศึกษาคนควาหาพฤติกรรมทางสังคมในการใชภาษาในชุม
ชนภาษาใด (speech community) ชุมชนหนึ่ง ภาษาในชุมชนนั้นหรือภาษาที่ใชนั้นมีลักษณะหรือแสดงออกทางสังคมอยางไร
และคนในชุมชนนั้นมีพฤติกรรมตอภาษาอยางไร
2. ภาษาศาสตรสังคมเชิงพลวัต เปนการศึกษาถึงเหตุผลของความแตกตางและความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมทางภาษาในชุมชนภาษาเดียวกัน เมื่อสถานการณตางกัน
ตอนที่ 7.4 ภาษาไทยในสังคมไทย
7.4.1 ระดับภาษา

-

ภาษาไทยมีการใชภาษาที่แสดงฐานะของบุคคล ผูพูด ผูฟง และผูพูดถึงแสดงวาเปนสังคมที่มีชนชั้น
คําวา ชนชั้นหรือระดับ ในที่นี้ไมไดหมายแตชนชั้นสูง ชั้นต่ําอยางเดียว แตหมายถึงฐานะความสัมพันธกันในสังคม

-

ระดับของภาษานี้ภาษาไทยคอนขางจะมีกฎเกณฑแนนอน เปนที่รูกันวาในสถานะไรควรใชอยางไร
สิ่งที่แสดงระดับของภาษาที่ชัดที่สุด ไดแก ราชาศัพท แมในปจจุบันระบบการปกครองจะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชยมา
เปนประชาธิปไตยแลวก็ตาม ความนิยมดังกลาวก็มิไดหมดไป ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภาษา กลับเปนวาใชราชาศัพทซับซอนยิ่ง
ขึ้น มีการแบงชั้นในสวนของเจานาย ละเอียดลออขึ้น ไดยินไดฟง หรือจําเปนตองพูดตองอานภาษาที่มีราชาศัพทมากขึ้น แบบ
แผนของการใชราชาศัพทโดยเฉพาะเกี่ยวแกเจานายนั้น เมื่อเริ่มแรกใชตามเขมรโดยมาก ตอมาก็พัฒนามีลักษณะเปนของไทยเอง
มากขึ้น โครงสรางทางสังคมจะตองสอดคลองกับการใชภาษา เพราะฉะนั้นเรื่องลําดับชนชั้นในสังคมไทยเองก็มีสวนที่ทําใหเกิด
ระดับของภาษา
7.4.2

ภาษาเฉพาะกลุม
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- ภาษาในวงการแพทย มักเปนเรื่องของการรักษา เทคนิควิธีการตาง ๆ ของ
การเยียวยา ชื่อยอของโรค หรือชื่อยอของเครื่องมือที่ใชตรวจรักษา
- ภาษาโฆษณา มักใชสํานวนที่เตะหู ชอบใชคําคลองจองเพื่อใหจํางาย ปจจุบันภาษาโฆษณามีอิทธิพล
มาก ไมเพียงแตเรื่องคําสํานวนแตมีเรื่องสําเนียงดวย

- ภาษาหนังสือพิมพ ชอบใชคําสั้น ๆ เพื่อประหยัดเนื้อที่ ชอบใชคําเปรียบ
เทียบเพื่อใหเกิดสีสัน ชวนติดตาม
7.4.3

การเปลี่ยนแปลงของภาษา

-

ภาษาที่ใชกันในสังคมก็เปรียบเหมือนวามีชีวิต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะสังคม คานิยม ตาม
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปภาษาก็มักจะเปลี่ยนตาม ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือการเปลี่ยนจากสังคม
เกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม

-

ในสังคมไทยเดิมภาษาตางประเทศที่สําคัญคือ ภาษาเขมร ภาษาบาลี - สันสกฤต เราพบ ภาษา
เขมร ใชปนกับภาษาไทย ทั้งศัพทสามัญ ศัพทเรื่องพระเรื่องเจานาย ศัพทที่เปนชื่อเฉพาะ

-

ภาษาจีนซึ่งเดิมเปนภาษาสําคัญที่สุดทางการคาขายในสังคม
ขยายตัวไปทางตะวันตก ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อโดยมาก
7.4.4

ศัพทจะลดความสําคัญลงดวยการคา

การอานออกเขียนได

-

การอานออกเขียนได เปนปรากฏการณที่สําคัญทางภาษาและสังคมอยางยิ่ง เมื่อการอานออกเขียน
ไดเกิดขึ้นเปนเรื่องสามัญในสังคม การเลาเรียนศึกษาก็กวางขวางขึ้น มีวิชาเฉพาะมากขึ้น คนอานมากกวาฟง ทุกคนอานเองได

-

การอานออกเขียนไดมีขอดีอยูมากมายเชนกัน การศึกษาเลาเรียนทําไดกวางขวางก็เพราะหัดใหอาน
ออกเขียนไดกอน วิชาความรูมั่นคงขึ้นมีหลากหลายขึ้น ภาษากลางหรือภาษามาตรฐานจะเกิดขึ้นไดก็ดวยการอานออกเขียนได
เพราะจะตองอานเขียนใหเปนระบบเดียวกัน
7.4.5 ภาษาวิบัติ

-

ความจริงแลว เราไมอาจหยุดภาษาได แตก็อาจมีเกณฑตัดสินไดวา ภาษาเกิดวิบัติคือ เสียสมบัติไป
ในที่นี้อาจหมายถึงเสียลักษณะพิเศษของภาษานั้น ๆ ไป เสียถอยคําสําเนียงที่ดีไป ทําใหภาษายากจนลง

-

การใชคําบุพบทมาก ๆ ก็ไมถูกตองตามลักษณะภาษาไทย เพราะภาษาไทยมีวิธีพูดที่ไมตองใชบุพบท

มากนัก จะใชเมื่อจําเปน

-

การใชคําผิดมีอยูโดยทั่วไป ผิดทั้งคําเดี่ยว คําซอน ลักษณนาม ตัวอยางเรื่องคําซอนแ ล ะ

ลักษณนาม เชน การจราจรคับคั่ง คําวา คับคั่ง เปนคําดี มากันยิ่งมากยิ่งดี ควรใชคําวา การจราจร
ติดขัด
- ภาษาไทยจะไมวิบัติ หากเราใสใจที่จะรักษาระเบียบภาษาไวดวยความเหมาะสม
ไมเครงครัดจนเกินไป หากแตสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของภาษา

คําถามทายหนวย
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ขอ 1 ภาษามีความสําคัญตอวิถีชีวิตของสังคมมนุษยชาติอยางไร
ตอบ ใชสื่อสาร สื่อความคิด ความรูสึก ความรู ทําใหชีวิตดําเนินไปได นอกจากนั้นภาษายังใชบันทึก
ความรู ความเจริญ แสดงอารมณ ความงามในจิตใจของมนุษยออกมาไหปรากฏได และถายทอดวัฒน
ธรรมและประเพณีจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง
ขอ 2 คํากลาวที่วาภาษาสังคมนั้น หมายถึงอะไร
ตอบ เปนภาษาที่อยูในสังคมหนึ่ง ๆ กํากับดวยกลุมสังคมตาง ๆ การใชภาษาจึงตางกันดวยอาชีพ วัย
เพศ การศึกษา กลุมเชื้อชาติ ชนชั้น และทองถิ่น
ขอ 3 แนวการแบงภาษาศาสตรสังคมมีกี่แนว อะไรบาง
ตอบ ภาษาศาสตรสังคมแบงเปนสาขาใหญได 2 สาขา คือ ภาษาศาสตรสังคมแนวบรรยาย และ
ภาษาศาสตรสังคมเชิงพลวัต
ขอ 4 การอานออกเขียนได มีความสําคัญตอมนุษยชาติในแตละสังคมอยางไร
ตอบ การอานออกเขียนไดทําไหสังคมเจริญขึ้น มั่นคง และเจริญไดในวงกาว เพราะการถายทอด
ความคิดความอาน วิทยาการ สามารถทําไดเร็ว สะดวก มีหลักฐานอางอิง และคนควาได
ขอ 5 ปจุบันภาษาไทยวิบัติในเรื่องใดบาง
ตอบ การผูกประโยคในภาษาไทย วรรณยุกตเสียงเริ่มเปลี่ยนไป การใชถอยคําสํานวนผิดความหมาย
มีมากขึ้น การผูกประโยคสับสนยืดยาว ทําใหสื่อความคลาดเคลื่อนและผิดไป การใชถอยคําฟุมเฟอย
การใชบุพบทในที่ที่ไมจําเปน

