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นกแก้ว สามารถเลียนแบบการพูดของคนได้ 

แต่การสื่อสารของนกแก้วเป็นการเลียนแบบ

เสียงเท่านั้น ไม่นับเป็นภาษา

การสื่ อสารของสัตว ์บางครั้ ง เป ็นไปตาม

สัญชาตญาณ เช่น สัตว์ร้องเพราะหิว ร้องเพื่อ

หาคู่ หรอืสือ่ว่ามีอันตราย แต่ไม่มีความซบัซ้อน 

หรือไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวในอดีตหรือ

อนาคตได้ ท้ังยังขาดคุณสมบัติหลายอย่าง 

แบบภาษามนุษย์

ภาษาคอมพิวเตอร์ก็ไม่นับว่าเป็นภาษา ในที่นี้

โปรดสงัเกตว่า ภาษาคอมพวิเตอร์ เช่น ภาษาซี 

มีข้อจ�ากดัท่ีไม่สามารถสือ่สารทางอารมณ์ ความ

รู้สึก ได้อย่างภาษาของมนุษย์

1.    ภาษาคืออะไร?

บทที่ 1  ธรรมชาติของภาษา

 ภาษาคือ

- เครื่องมือที่ใช้สื่อความหมาย (เครื่องมือ = เสียงพูด)

- โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงภาษา จะหมายถึงภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น เนื่องจากการสื่อสาร 

      ของสตัว์หรอืการสือ่สารบางรปูแบบค่อนข้างจ�ากดั และไม่ซบัซ้อนเท่ากบัภาษาของมนษุย์
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 ภาษาของสัตว์

- ไม่จัดเป็นภาษา เพราะมีข้อจ�ากัดหลายประการที่แตกต่างจากภาษาพูดของมนุษย์

 บางภาษามีเพียงภาษาพูด แต่ไม่มีภาษาเขียน

- ไม่มีตัวอักษรใช้เป็นของตัวเอง เช่น ภาษากลุ่มชนเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย

- บางภาษามีการยืมตัวอักษรจากภาษาอ่ืนๆ มาบันทึกเสียงภาษาของตนเอง เช่น ภาษาบาลี  

      ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ

- เมื่อกล่าวถึงภาษาจะหมายถึงภาษาพูดของมนุษย์เท่านั้น และแตกต่างจากเรื่องของตัวอักษร

ภาษา

ภาษาพูด ภาษาเขียน

เสียงท่ีก�าหนดข้ึนร่วมกันเพื่อสื่อ

ความหมายในสังคมนั้นๆ
สัญลักษณ์ท่ีก�าหนดข้ึน

เพื่อแทนเสียงพูด

เสียงไม่สัมพันธ์กับความหมายก็ได้

คนต่างชาติและคนท้องถ่ินจงึอาจไม่

เข้าใจความหมายกัน

ตัวอักษร

อักษรแทนเสียง

เช่น ภาษาไทย

      ភាសាខ្មែរ    
    ພາສາລາວ

อักษรแทนพยางค์

เช่น อักษร Hiragana 

ของญี่ปุ่น あいうえお

อักษรแทนค�า

เช่น ภาษาจีน 中文
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2.    ธรรมชาติของภาษา

 ธรรมชาติของภาษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง

- ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางสังคม และเกิดขึ้นกับทุกภาษาในโลกที่ยังพูดกันอยู่

- เปล่ียนแปลงได้ทุกระดบั ท้ังเสยีง ค�า ความหมาย ส�านวน ประโยค การเปล่ียนแปลง 

      หลักๆ ได้แก่

1. เปลี่ยนแปลงทางเสียง

 เช่น ยุคสมัยของภาษาท�าให้เสียงต่างกัน

 ตัวอย่าง สมัยสุโขทัย ฃ และ ฅ ออกเสียงต่างจาก ข และ ค หรือค�าบางค�า 

    เปล่ียนแปลงเสียงสระเป็นเสียงสั้น-เสียงยาว เช่น ระไบ เป็น ระบาย,  

      เข้า เป็น ข้าว

2. เปลี่ยนแปลงทางความหมายของค�า

 ความหมายแคบเข้า

 เดิมมีความหมายกว้างๆ แต่เปล่ียนเป็นเจาะจงเฉพาะมากยิ่งขึ้น

 เช่น กู เดิมใช้เป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 แทนตัวผู้พูดได้ทุกระดับ ต่อมากลาย 

        เป็นค�าไม่สุภาพ ใช้เฉพาะกลุ่มคนที่สนิทกันเท่านั้น

 ความหมายกว้างออก

 เดิมมีความหมายเดียว ต่อมาน�ามาใช้แล้วมีความหมายกว้างกว่าเดิม

 เช่น แม่ หมายถึง ผู้ให้ก�าเนดิ ต่อมาน�าค�าว่า แม่ มาสร้างเป็นค�า เช่น แม่ทัพ  

         แม่เล้า แม่งาน มีความหมายว่า หัวหน้า ผู้เป็นใหญ่

 ความหมายย้ายที่

 ความหมายต่างไปจากเดิม

 เช่น แกล้ง สมัยสโุขทัยแปลว่า ต้ังใจท�าข้ึนให้ด ีปัจจบัุนแปลว่า จงใจท�าให้ 

              เกดิความไม่พอใจ

- มีการเลิกใช้ค�าหรือสร้างค�าใหม่

 ค�าในภาษามีเกิดขึ้นใหม่ ด�ารงอยู่ และสูญหายตายไปเมื่อไม่มีคนน�ามาใช้

 ค�าบางค�าเลิกใช้ เรียกว่า ศัพท์สูญ คือไม่มีผู้พูด ไม่มีใครน�ามาใช้แบบเดิมแล้ว

  เมื่อโลกก้าวหน้า มีเทคโนโลยี มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้น ต้องสร้างค�าใหม่ โดยน�าค�าเดิมๆ  

   ที่มีอยู่มารวมกันใหม่ เช่น สร้างค�าจากการเลียนเสียง ชักโครก กริ่ง ออด ฉิ่ง ทุ่ม
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 ภาษาที่ไม่เปลี่ยนแปลง

- ภาษาที่ไม่มีผู้พูด	เช่น	ภาษาบาลี	เรียกว่า	ภาษาสูญแล้ว	(extinct	language)	ใช้จ�ากัดใน 

						เรื่องราวทางศาสนาเท่านั้น

มีค�าเกิดขึ้นใหม่	มีศัพท์สแลง	(slang)

     

ภาษาบาลีเป็นตัวอย่างของภาษาที่ไม่มีตัวอักษร	ต้องยืมอักษรต่างๆ	

มาใช้บันทึก	ภาษาบาลีที่ใช้ในพระพุทธศาสนาจึงถูกบันทึกตาม

ตัวอักษรของชนชาติที่พระเข้าไปเผยแผ่		ดังนั้น	ภาษาบาลีค�าเดียวกัน

จึงสามารถบันทึกได้ทั้งอักษรโรมัน	อักษรไทย	และอักษรเขมร

3.    สาเหตุที่ทำาให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง

1.	การพูดจากันในชีวิตประจ�าวัน

-	เมื่อต้องการออกเสียงเร็วๆ	จะท�าให้ค�าเปลี่ยนแปลงเสียงไปจากเดิม

-	เช่น	ค�าว่า	อย่างนี้	อย่างนั้น	ออกเสียงกลายเป็น	อย่างงี้	อย่างงั้น

2.	อิทธิพลของภาษาอื่น

-		มีการยืมเสียง	ค�า	ส�านวน	จากภาษาต่างประเทศ	ท�าให้ภาษาที่รับมาเกิดการเปลี่ยนแปลง

- เดมิในภาษาไทยไม่มีหน่วยเสยีงควบกล�า้บางเสยีง	แต่เม่ือมีอิทธิพลภาษาอังกฤษเข้ามา	จึงมีการ 

						ออกเสียงควบกล�้า	เช่น	บร–เบรก,	บล-บลูเบอร์รี,	ดร-ดรัมเมเยอร์,	ฟร-ฟรี,	ฟล-ฟลูออรีน

มีค�าที่ไม่ใช้แล้ว	(ศัพท์สูญ)
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3. เปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม

- เม่ือยุคสมัยเปล่ียนไปแล้วไม่มีสิ่งเหล่านั้น ค�าก็จะสูญหายไปด้วย เช่น หม้อหุงข้าว 

      แบบใหม่ ท�าให้เราสญูค�าว่า ดงข้าว ในภาษาไทย ดงข้าว คือ วิธีการหุงข้าวในสมัยก่อน  

    เป็นการน�าข้าวหรือของอ่ืนมาต้มพอเหมาะ รินให้น�้าออก แล้วน�าข้ึนต้ังบนเตาไฟ  

      หมุนให้ถูกไฟทั่วๆ จนน�้าที่เหลือแห้งไป

4. การเรียนรู้ภาษาของเด็ก

- ตอนเด็กเป็นการหัดเรียนรู้ภาษา ดังนั้นภาษาของเด็กอาจจะไม่เหมือนผู้ใหญ่ ทั้งการ 

     เรียงค�าและการออกเสียง ต่อมาเมื่อเริ่มเรียนรู้ถูกผิดจึงน�ามาแก้ไข เช่น ค�าว่า หม�่าๆ  

      เป็นภาษาของเด็กที่สื่อถึงการกินอาหาร

ภาษาเกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ถูกผิด 

จึงจะเข้าใจความหมายที่คนอื่นสื่อสารกับตัวเรา 

มนุษย์จึงสามารถเรียนรู้ได้ทุกๆ ภาษา
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4.    คุณสมบัติของภาษา

 คุณสมบัติของภาษาที่ส�าคัญ เป็นลักษณะร่วมของภาษาต่างๆ ที่มีเหมือนกัน

1. ต้องมีเสียงพยัญชนะและเสียงสระ

- เสียงวรรณยุกต์เป็นลักษณะเฉพาะของบางภาษา เช่น ภาษาตระกูลไททั้งหมดมีวรรณยุกต์  

   แต่จ�านวนไม่เท่ากัน

2. เสียงในแต่ละภาษามีจ�านวนจ�ากัด

- แต่ละภาษาจะมีเสียงพยัญชนะและเสียงสระไม่เท่ากัน และสามารถสร้างค�าและประโยค 

        ได้ไม่จ�ากัด

-  เช่น ภาษาไทยมีเสยีงพยัญชนะท่ีสามารถใช้เป็นพยัญชนะต้นได้ 21 หน่วยเสยีง เสยีงสระ  

    21 หน่วยเสียง และเสียงวรรณยุกต์ 5 หน่วยเสียง ภาษาญี่ปุ่นมีเสียงพยัญชนะที่สามารถ 

   ใช้เป็นพยัญชนะต้นได้ 15 หน่วยเสียง เสียงสระ 5 หน่วยเสียง

3. มีระเบียบแบบแผนหรือกฎเกณฑ์ในการใช้อย่างเป็นระบบ

- ภาษาต่างๆ มีกฎในการใช้แตกต่างกันไป

- เช่น การเรียงประโยคในภาษาไทยเป็นแบบ S V O (ประธาน–กริยา–กรรม) ส่วน 

   การเรียงประโยคในภาษาญี่ปุ่นเป็นแบบ S O V (ประธาน–กรรม–กริยา)

4. มีส�านวน

- หมายถึง กลุ่มค�าที่มีความหมายไม่ตรงตัว

- ค�าบางค�าไม่ได้มีความหมายตรงตามรูป การก�าหนดความหมายเป็นเรื่องของสังคมนั้นๆ  

   จากบริบทและวัฒนธรรม

5. มีหมวดค�าต่างๆ คล้ายกัน

- เช่น ค�านาม ค�ากริยา ค�าสรรพนาม

- มีหมวดค�าที่ต่างกัน เช่น ค�าลงท้าย ครับ/ค่ะ ไม่มีในภาษาอังกฤษ

- มีการสื่อความคิดคล้ายกัน เช่น มีการบอกเล่า ตั้งค�าถาม ปฏิเสธ และสุดท้ายคือ มีการ 

        เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

6. ภาษาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันหรือสมมติร่วมกัน

- มีการรับรู้เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน

- คนในวัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายได้ชัดเจน

7. ภาษาเป็นเครื่องมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิชาความรู้

- ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นในสังคม
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5.    วัจนภาษากับอวัจนภาษา

 วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใช้ถ้อยค�าเพื่อสื่อสาร (verbal language)

 อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค�า (non-verbal language) แบ่งเป็น 7 ประเภท 

    ได้แก่

1. เทศภาษา (proxemics)

- เป็นอวัจนภาษาที่ใช้เกี่ยวข้องกับสถานที่หรือช่วงระยะห่างที่บุคคลก�าลังสื่อสารกัน

- เช่น พระกับผู้หญิง จะเว้นช่องว่างของที่นั่งหรือยืนในการสนทนา

      คนสองคนนั่งชิดกันบนม้านั่งตัวเดียวกัน แสดงถึงความสนิทสนม

2. เนตรภาษา (oculesics)

- เป็นอวัจนภาษาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดวงตาหรือสายตาเพื่อสื่อสารอารมณ์ ความรู้สึก  

         ทัศนคติและความต้องการจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

- เช่น การถลึงตา สื่อความหมายว่าโกรธ

ภาษาพูด    

ภาษาเขียน

 ใคร          

ผู้ส่งสาร 

(sender)

สาร 

(message)
สื่อ/ช่องทาง 

(channel)

ผู้รับสาร 

(receiver)

ข้อมูลป้อนกลับ 

(feedback)

องค์ประกอบของการสื่อสาร

กล่าวอะไร       ช่องทางใด     

ถึงใคร      ผลเป็นอย่างไร

การสื่อสารจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ต้องสังเกตจากข้อมูลป้อนกลับว่าผู้รับสารเข้าใจ

ตรงกับผู้ส่งสารไหม บางครั้งอาจมีปัญหาจากองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 

เช่น การอธิบายเรื่องที่ยากเกินกว่าวัย อุปสรรคอาจเกิดจากสาร (message)
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3. กาลภาษา (chronemics)

- เป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือช่วงระยะเวลาที่สื่อสารกัน

- มีความส�าคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในสังคมไทย เพราะเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติ  

   ให้ความเคารพ ให้ความส�าคัญ

- เช่น การตรงต่อเวลาในการนัดสัมภาษณ์ มีความหมายถึงการให้ความส�าคัญ

4. อาการภาษา (kinesics)

- เป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อสื่อความหมาย

- เช่น การส่ายศีรษะ แสดงว่า ปฏิเสธ (ในบางสังคม) และแปลว่า ยอมรับ (ในบางสังคม)

     การโบกมือ แสดงการทักทายหรือการบอกลา

- บางครั้งการก�าหนดความหมายที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคนในแต่ละสังคม

5. สัมผัสภาษา (haptics)

- เป็นอวัจนภาษาท่ีสือ่กบัผู้รบัสารโดยการใช้อวัยวะสมัผัสเพือ่แสดงความรูส้กึ หรอืความต้องการ

- เช่น การโอบกอดและหอมแก้มในสงัคมตะวันตก หมายถงึ การแสดงความรกัและห่วงใย

6. ปริภาษา (vocalic/paralanguage)

- เป็นอวัจนภาษาที่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆ ภาษา แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

1. ปริภาษาเกี่ยวกับภาษาพูด

 ได้แก่ น�้าเสียง ความเร็ว ความดัง จังหวะในการพูด

 สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู ้สึกของผู้พูดในขณะนั้นได้ เช่น เม่ือต่ืนเต้น  

         ผู้พูดอาจเสียงสั่นเพราะความประหม่า

2. ปริภาษาเกี่ยวกับภาษาเขียน

 ได้แก่ รูปแบบตัวอักษรใหญ่ เล็ก หนา บาง เอียง สีของอักษร การขีด 

        เส้นใต้ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

 เน้นย�้าความส�าคัญของข้อความ และมีส่วนในการสื่อความหมาย เช่น ป้ายตัว 

        อักษรสีชมพูในการ์ดแต่งงาน หรือการวงกลมค�าผิดด้วยปากกาสีแดง

7. วัตถุภาษา (objects)

- เป็นอวัจนภาษาที่เกี่ยวข้องกับการใชว้ัตถสุื่อความหมาย

- เช่น การเลือกใช้รูปแบบเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้าน  

        แหวนเพชรแสดงถึงความร�า่รวย แต่งกายชุดสขีาว ด�า เพือ่แสดงว่าเสยีใจและไว้ทุกข์ให้ผู้ตาย

การสื่อสารสามารถใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาร่วมกันได้

เช่น เราสามารถพูดจาด้วยน�้าเสียงสั่นเครือ 

    และถลึงตาแสดงความโกรธพร้อมกันได้




