
ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัภาษาและวฒันธรรม



ความส าคญัของภาษา

• ภาษา เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารความคิด   ความตอ้งการ  และอารมณ์ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ
ระหวา่งกนั 

• มนุษยย์งัใชภ้าษาจดบนัทึกเร่ืองราว  เหตุการณ์  ความเช่ือต่างๆ เพื่อใหค้น        
รุ่นหลงัไดรั้บรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของบรรพบุรุษ 

• ภาษาจงึช่วยให้มนุษย์สามารถธ ารงวฒันธรรมไว้ได้



การใช้ภาษาในการส่ือสาร

• “ภาษา” เป็นส่ิงทีม่นุษย์คดิขึน้ โดยมีข้อตกลงยอมรับกนัในสังคมน้ันๆ 

• มนุษยใ์ชภ้าษาในการส่ือสารดว้ยเสียงพดู  กิริยาอาการต่างๆ ตลอดจนรูปภาพ 
เคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ 

• ต่อมามีการประดิษฐต์วัอกัษรข้ึนใชแ้ทนเสียงพดู เป็นภาษาหนงัสือ
• ภาษาท่ีมนุษยใ์ชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.  วจันภาษา คือ 
2. อวจันภาษา คือ

ภาษาที่ใช้ถ้อยค า ไดแ้ก่ ภาษาพดู ภาษาเขียน
ภาษาที่ไม่ใช้ถ้อยค า ไดแ้ก่ การแสดงกิริยาท่าทาง สีหนา้    
แววตา และน ้าเสียงประกอบกบัถอ้ยค าท่ีก าลงัพดู





• ทั้งภาษาพดู  ภาษาเขียน  และกิริยาท่าทางนั้น มีความส าคญัมากในการส่ือสาร
โตต้อบกนั ซ่ึงการใช้ภาษาจ าเป็นต้องใช้ให้เหมาะกบับุคคล  โอกาส  สถานการณ์
เพราะจะช่วยสร้างความเขา้ใจหรือส่ือความหมายใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน

• ตวัอยา่ง การพดูใหถู้ก  เขียนใหถู้ก คือ
- ไม่ใช่พดู     โรงเรียน เป็น โลงเลยีน

- ไม่ใช่พดู     กลุ้มใจ เป็น กุ้มใจ

- ไม่ใช่เขียน  กะเพรา เป็น กระเพรา

การใช้ภาษาในการส่ือสาร



• ภาษาพูดเป็นภาษาท่ีตอ้งใชม้ากกวา่ภาษาเขียน
• ค าพดูจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ดงัท่ีสุนทรภู่ใหค้ติเตือนใจไวว้า่

ถึงบางพดูพดูดีเป็นศรีศกัด์ิ มีคนรักรสถอ้ยอร่อยจิต
แมน้พดูชัว่ตวัตายท าลายมิตร จะชอบผิดในมนุษยเ์พราะพดูจา

(นิราศภูเขาทอง)

การใช้ภาษาในการส่ือสาร



เป็นมนุษยสุ์ดนิยมเพียงลมปาก จะไดย้ากโหยหิวเพราะชิวหา

ถา้พดูดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงพิเคราะห์ใหเ้หมาะความ
(สุภาษิตสอนหญิง)

อนัออ้ยตาลหวานล้ินแลว้ส้ินซาก แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
แมน้เจบ็อ่ืนหม่ืนแสนจะแคลนคลาย เจบ็จนตายนั้นเพราะเหน็บใหเ้จบ็ใจ

(เพลงยาวถวายโอวาท)

การใช้ภาษาในการส่ือสาร



ลกัษณะของภาษาไทย 

• ภาษาไทยแสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย
• ภาษาไทยมีววิฒันาการและเกิดการเปล่ียนแปลงโดยรับเอาภาษาและวฒันธรรม   

ของชาติอ่ืนมาใช ้เช่น
- รับค าบาลมีาจากพทุธศาสนา และค าสันสกฤตจากวรรณคดีอินเดีย  
- รับอทิธิพลจากเขมรในการน าค ามาใชเ้ป็นราชาศพัท ์ 
- รับภาษาของชาตอ่ืินมาใช้ เช่น จีน  ญ่ีปุ่ น  องักฤษ โปรตุเกส อนัแสดงใหเ้ห็น

ถึงการติดต่อกนัระหวา่งประเทศอีกดว้ย



• แมภ้าษาไทยจะยมืค าภาษาอ่ืนมาใช ้แต่กย็งัคงมีเอกลกัษณ์ของภาษาไทยเอาไว ้เพื่อ
แสดงวฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของชาติไทยเอาไว ้ดงัน้ี

1. ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด มีรูปค าเป็นค าพยางคเ์ดียว เราจะสงัเกตไดจ้าก     
ค าดั้งเดิมในภาษาไทยท่ีใชก้นัในชีวติประจ าวนั เช่น

ค าเรียกช่ือญาติพ่ีนอ้ง เช่น  

ค าเรียกช่ือธรรมชาติ เช่น 

ค าสรรพนาม เช่น

ลกัษณะของภาษาไทย 

พอ่   แม่    ปู่    ยา่    ตา   ยาย

ดิน   น ้ า   ลม   ไฟ   ป่า   เขา

ฉนั  ผม  แก  ขา้  สู  เจา้  ก ู มึง



2. ภาษาไทยมีตัวอกัษรและตัวเลขเป็นของตนเอง  คือ
- มีสระ รูป
- มีพยญัชนะ รูป
- มีวรรณยกุต ์ 4 รูป 5 เสียง
- มีตวัเลข  ๑   ๒   ๓   ๔

3. ค าไทยมักมีตวัสะกดตรงตามมาตราสะกด ซ่ึงมี 8 มาตรา คือ
- แม่กก  แม่กด   แม่กบ  
- แม่กม  แม่กน   แม่กง  แม่เกย  แม่เกอว

ลกัษณะของภาษาไทย 

21

44



4. ภาษาไทยค าเดียวมีความหมายหลายอย่าง  ใช้ได้หลายหน้าที่โดยไม่ต้องเปลีย่น
รูปค าเหมือนภาษาอ่ืน เช่น

“ไก่ขันตั้งแต่เช้า”    

ค าวา่  “ขนั”  มีความหมายวา่ 
“ศุภโชคถือขนัน า้เข้าไปในห้องน า้”  
ค าวา่ “ขนั” เป็นค านาม มีความหมายวา่

การส่งเสียงร้อง

ภาชนะส าหรับตกัหรือใส่น ้ า

ลกัษณะของภาษาไทย 



5. ภาษาไทยมีความประณีต  เป็นภาษาที่ร ่ารวย คือ มีค าท่ีมีความหมายจ าแนก
ละเอียดตามความตอ้งการ  จะสงัเกตไดว้า่ค  าบางค ามีความหมายหลกัเหมือนกนั
แต่มีความหมายเฉพาะต่างกนั  เช่น

ค ากริยาท่ีมีความหมายหลกัวา่  “ตัด” หรือ ท าให้ขาดจากกนั ไดแ้ก่  ตดั  ห่ัน  แล่ 
เชือด เฉือน  สับ  ซอย

จะมีความหมายเฉพาะไม่เหมือนกนั เช่น

“เขาแล่เน้ือหมู”  ค าวา่  “แล่”  หมายถึง 

“เขาห่ันเน้ือหมู” ค าวา่  “ห่ัน” หมายถึง

นอนมีดเฉือนเป็นแผน่บางๆ

เอาเน้ือหมูวางลงบนท่ีรองรับ
แลว้ตดัใหเ้ป็นช้ินเลก็ๆ 



6. ค าแต่ละค าถือเป็นค าส าเร็จรูป เพราะมีความหมายสมบูรณ์ใช้เข้าประโยคได้
ทันที 

โดยไม่ตอ้งมีการตกแต่ง หรือเปล่ียนแปลงส่วนใดของค าเพ่ือบอกความสมัพนัธ์
ระหวา่งประโยค เช่น 

- ครูไปโรงเรียน 
- นกัศึกษากินขา้วท่ีโรงอาหาร

7. ภาษาไทยเป็นภาษาดนตรี  เพ่ือแสดงระดบัเสียงสูงต ่าของค า  เพราะแต่ละค ามี
ระดบัเสียงต่างกนั   ความหมายของค ายอ่มต่างกนั 

ลกัษณะของภาษาไทย 



8. ภาษาไทยมีความเจริญงอกงาม  โดยมีถ้อยค าที่เพิม่มากขึน้ ซ่ึงเกิดจากการ
- ประสมค า   
- การสมาส - การสนธิ  
- การยมืค าจากภาษาอ่ืน 
- การบญัญติัศพัท ์

ลกัษณะของภาษาไทย 



• การยืมค าจากภาษาบาลแีละสันสกฤต
ค ายมืจากภาษาบาลีและสนัสกฤตท่ีน ามาใชใ้นภาษาไทย สามารถแบ่งเป็นประเภทได้

ดงัต่อไปน้ี
1. ใชเ้ป็นค าราชาศพัท ์รวมถึงค าท่ีคนทัว่ไปใชก้บัพระสงฆแ์ละพระสงฆใ์ชใ้นหมู่

พระสงฆด์ว้ยกนัเอง และยงัหมายรวมถึงค าภาษาแบบแผนและค าสุภาพทัว่ ๆ ไป ซ่ึงใชก้บั
ขา้ราชการและสุภาพชนอีกดว้ย

2. ใชใ้นการเขียนวรรณคดี ร้อยแกว้และร้อยกรอง
3. ใชเ้ป็นศพัทบ์ญัญติั หรือศพัทเ์ฉพาะทางวชิาการ
เช่น กีฬา  กรีฑา  จุฬา  กิเลส  ภิกษุ  นิพพาน  จกัษุ

ลกัษณะของภาษาไทย 



• การยืมค าจากภาษาเขมร

ค ายมืจากภาษาเขมรท่ีน ามาใชใ้นภาษาไทย มีลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี
- มกัใชเ้ป็นค าราชาศพัท ์เช่น เสวย  เขนย  ถวาย  ขนง  โปรด  ตรัส
- ค าเขมรท่ีใชใ้นค าสามญัทัว่ไป เช่น กระบือ กระบาล (กบาล) โตนด จมูก เสนียด 

เพนียด ต าบล ถนน 

- ค าเขมรท่ีเป็นค าโดดคลา้ยกบัภาษาไทย จนเราเองลืมไป คิดวา่เป็นค าไทยเพราะความ
ใกลชิ้ดใชก้นัมาตั้งแต่ก่อนเราเกิด แต่มีท่ีสงัเกตไดว้า่เป็นค าเขมร ตอ้งแปลความหมายก่อนจึงจะ
เขา้ใจ เช่น แข (ดวงจันทร์) บาย (ข้าว) เมลิ (มอง) 

ลกัษณะของภาษาไทย 



• การยืมค าจากภาษาจีน

- เป็นช่ืออาหารการกิน เช่น 
- เป็นค าท่ีเก่ียวกบัส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เรารับมาจากชาวจีน เช่น
- เป็นค าท่ีเก่ียวกบัการคา้ เช่น 

- เป็นค าท่ีใชว้รรณยกุตต์รี จตัวา เป็นส่วนมาก เช่น

ลกัษณะของภาษาไทย 

ก๋วยเตี๋ยว  เต้าทงึ  แป๊ะซะ  เฉาก๊วย  จับฉ่าย

ตะหลวิ  เก้าอี ้ เก๋ง  ฮวงซุ้ย

เจ๊ง  หุ้น  ห้าง 

ก๋วยจั๊บ  กุ๊ย  เก๊  เก๊ก  ก๋ง  ตุ๋น



• การยืมค าจากภาษาองักฤษ

คนไทยไดศึ้กษาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองมาเป็นเวลานาน จากการติดต่อคา้ขายและ
การทูต จนภาษาองักฤษเขา้มามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยมากข้ึน ทั้งในดา้นการพูด และการ
เขียนส่ือสารในชีวติประจ าวนั 

ค  ายมืจากภาษาองักฤษจึงหลัง่ไหลเขา้มาในภาษาไทยมากข้ึนทุกขณะ ทั้งในวงการศึกษา 
ธุรกิจ การเมือง การบนัเทิง เป็นตน้

ตวัอยา่งค าทบัศพัทภ์าษาองักฤษท่ีมีใชใ้นภาษาไทย เช่น

ลกัษณะของภาษาไทย 

กราฟ    การ์ตูน    ปลัก๊    ปิกนิก   เปอร์เซ็นต์   พลาสตกิ   คริสต์มาส
คอนกรีต    คลนิิก   คอนเสิร์ต    คอมพวิเตอร์



• ค าท่ีมาจากภาษาอ่ืนๆ ในภาษาไทย
ภาษาเปอร์เซีย เช่น กาก ี กหุลาบ  คาราวาน  ตรา  ราชาวด ี สุหร่าย  องุ่น  สักหลาด
ภาษาญ่ีปุ่น เช่น กโิมโน  คาราเต้  ยูโด  ซามูไร  ซูโม่  ซากรุะ  เทมปุระ  ฟูจิ  สุกีย้ากี้
ภาษาโปรตุเกส เช่น สบู่  ป่ินโต  กะละแม  กะละมงั  เลหลงั  บาทหลวง  ปัง  เหรียญ
ภาษาฝร่ังเศส เช่น กงสุล  กาสิโน  แชมเปญ  ออเดร์ิฟ คูปอง  เปตอง คาเฟ่ ครัวซองท์  

บุฟเฟต์

ลกัษณะของภาษาไทย 



9. ภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระดับหรือศักดิ์ของค า  จึงมีการใชร้าชาศพัทแ์ละภาษา
สุภาพตามฐานะของบุคคล และตอ้งค านึงถึงกาลเทศะ เช่น

- ใช้ค าราชาศัพท์ เช่น   เสดจ็  เสวย  ทรงดนตรี  สวรรคต
- ใช้ค าสุภาพ เช่น บิดา  มารดา  รับประทาน  สุนขั  สุกร 
- ใช้ค าธรรมดา  เช่น  พอ่   แม่   กิน  หมา  หมู
- ใช้ในค าประพนัธ์ เช่น “ผูห้ญิง”  อาจใชค้  าวา่   นารี   สตรี  บงัอร  อนงค ์       

นงนุช  กลัยา

ลกัษณะของภาษาไทย 



ลกัษณะส าคญัของภาษาไทยดงักล่าวมีเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนใคร เป็นมรดกตกทอด
จากบรรพบุรุษ และถือวา่เป็นสมบติัของชาติ 

ถึงแมจ้ะมีวิวฒันาการ มีการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงตลอดเวลา แต่ภาษากเ็ป็น
เคร่ืองผูกพนัคนไทยและเป็นเคร่ืองสะท้อนวฒันธรรมของคนไทย

ลกัษณะของภาษาไทย 



ระดบัภาษา

• ภาษาเป็นวฒันธรรมของคนในสังคม ดงันั้นจึงตอ้งมีภาษายอ่ยอีกหลายระดบั
• เพราะสงัคมของผูใ้ชภ้าษาเดียวกนั ยอ่มมีองคป์ระกอบท่ีไม่เหมือนกนั เช่น เพศ วยั  

ฐานะ  อาชีพ  การศึกษา  สภาพภูมิศาสตร์  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัใหเ้กิดภาษา
ต่างระดบั

• ในการแบ่งระดบัของภาษาไทย สามารถจ าแนกออกอยา่งกวา้ง ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ความเขา้ใจ แบ่งได ้3 ระดบั คือ ภาษาปาก ภาษากึง่แบบแผน  ภาษาแบบแผน



1. ภาษาปาก คือ ภาษาท่ีใชพ้ดูเพ่ือความเขา้ใจในหมู่คณะ ท่ีมีความใกลชิ้ด   
สนิทสนมกนั เช่น 

- การพดูคุยระหวา่งเพ่ือนสนิท 
- การเจรจาซ้ือขายตามทอ้งตลาด  
ภาษาปากอาจมีค าต ่า  ค าหยาบ  ค าสแลงรวมอยูด่ว้ย เช่น 
- “เจ๊งแน่คราวน้ี”
- “มึงเสร็จกแุน่”

ระดบัภาษา

(เจ๊ง คือ เลิกลม้กิจการเพราะหมดทุน) 



2. ภาษากึง่แบบแผน คือ ภาษาท่ีใชพ้ดูหรือเขียนทัว่ไป แต่มีความสุภาพ 
พิถีพิถนัมากกวา่ภาษาปาก 

- ใชใ้นการสนทนากนัระหวา่งผูมี้การศึกษา  
- การพดูคุยกบัผูท่ี้ไม่คุน้เคย  
- การสนทนาระหวา่งผูอ้ยูต่่างฐานะ  ต าแหน่ง   วฒิุ 
- หากเป็นการพูด เช่น พดูในท่ีประชุมกบัผูฟั้งทัว่ไป   การอภิปราย     

การแนะน าตวั  การแนะน าบุคคล 
- หากเป็นการเขียน  เช่น ขอ้เขียนในนิตยสาร  ข่าว  จดหมายถึงบุคคลท่ี

ไม่คุน้เคย



3. ภาษาแบบแผน เป็นภาษาท่ีใชอ้ยา่งเป็นพิธีการ  เรียบเรียงขอ้ความประณีต 
- ส่วนมากใช้ในการเขยีนมากกว่าการพูด  เช่น  ค  ากราบบงัคลทูล   ภาษาใน

ต ารา  แบบเรียน  หนงัสือราชการ  บทความวิชาการ 
- ส่วนค าพูด มกัเป็นค ากล่าวท่ีมีระเบียบหรือเป็นพิธีการ เช่น การเปิดประชุม  

การกล่าวตอ้นรับ  การกล่าวถวายพระพร 

ระดบัภาษา



ตัวอย่างภาษาแบบแผน: ค าปฏิญาณของบัณฑิต

ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท

ขา้พระพทุธเจา้ขอพระราชทานพระราชวโรกาส / น าบณัฑิตท่ีเขา้รับ
พระราชทานปริญญาบตัรในวนัน้ี / ถวายค าปฏิญาณดงัต่อไปน้ี

ขา้พเจา้ / ………กล่าวช่ือของตนเองพร้อมกนัทุกคน) 
ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อท่ีประชุม / อนัมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระบรม      

โอรสาธิราชสยามมกฏุราชกุมาร / คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภฏั / และ
คณาจารย ์/  ซ่ึงชุมนุมพร้อมกนั ณ ท่ีน้ีวา่ / 



๑. / ขา้พเจา้จกัเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษตัริย ์/ อนัเป็นหลกัเพื่อความ
วฒันาถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

๒. / ขา้พเจา้จกับ าเพญ็ตนเป็นพลเมืองดี / สมกบัเป็นผูมี้วฒันธรรมและศีลธรรม 
/ ใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บมาในทางท่ีชอบ / ประกอบการงานในหนา้ท่ีดว้ยสุจริตธรรม / และ
ใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ

๓. / ขา้พเจา้จกัรักษาไว ้/ ซ่ึงศกัด์ิและสิทธ์ิแห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จกัเคารพ
นบัถือ อาจารย ์/ และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัสืบไป /

“ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม”



ตัวอย่าง

• ชายคนน้ันด่ืมเหล้าเข้าไปมาก จงึนอนไม่รู้เร่ืองรู้ราว

• ไอ้น่ันแดกหนักไปหน่อย ถงึได้นอนเหมือนหมาข้างถนน

• ชายผู้น้ันด่ืมสุรามากจงึนอนอย่างสงบ

ภาษาปาก

ภาษากึง่แบบแผน

ภาษาแบบแผน



ตัวอย่างระดบัภาษา

ภาษาปาก ภาษาก่ึงแบบแผน ภาษาแบบแผน

พอ่แม่ คุณพอ่คุณแม่ บิดามารดา

รถปิกอพั

คอนโด คอนโดมิเนียม

จบัรถไฟ นัง่รถไฟ

รถกระบะ รถบรรทุกขนาดเลก็ 

อาคารชุด

โดยสารรถไฟ



จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาตามแนววฒันธรรม

• การใชภ้าษาของมนุษยมี์จุดมุ่งหมาย 3 ประการ ดงัน้ี
1. เพ่ือส่ือสาร

2. เพ่ือส่ังสอน

3. เพ่ือสร้างสรรค์



1. เพ่ือส่ือสาร

• ไทยมีวฒันธรรมในการเลือกเฟ้นภาษาเพือ่ใชส่ื้อสาร ทั้งวจันภาษาและอวจันภาษา 
• นอกจากน้ียงัมี “ภาษาถิ่น” ท่ีใชใ้นภูมิภาคต่าง ๆ แต่มีภาษาไทยมาตรฐานใชเ้ป็น

ส่ือกลางในการส่ือสารทัว่ๆไป  
• ในการส่ือสารจะตอ้งค านึงวา่ 

- บุคคลทีส่ื่อสารด้วยน้ันเป็นใคร 

- อยู่ในสถานภาพและความสัมพนัธ์ใดกบัเรา  เช่น

จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาตามแนววฒันธรรม



• “หนูหม ่าขา้วหรือยงัเอ่ย”

• “เฮย้ แกแดกขา้วหรือยงัวะ”

• “คุณ ทานขา้วหรือยงัคะ”

• “เชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารท่ีหอ้งอาหารครับ 

ทุกอยา่งพร้อมแลว้”

เด็ก

เพ่ือนสนิท 

สามี, แม่บ้าน

แขกที่ไม่สนิท 



ตัวอย่างการใช้ภาษาถิน่เพ่ือการส่ือสาร

• https://www.youtube.com/watch?v=Cg9fqysoAzQ

• https://www.youtube.com/watch?v=XSCCMF-jN5Q

• อ๊ออ่ออ๊อย น่ารัก  น่าเอน็ดู

น่ารักแต่ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้

มารยา

https://www.youtube.com/watch?v=Cg9fqysoAzQ
https://www.youtube.com/watch?v=XSCCMF-jN5Q


2. เพ่ือส่ังสอน

• ไทยเรามีความเจริญงอกงามในการใชภ้าษาเพื่อ “ส่ังสอน” มาชา้นาน เห็นไดจ้าก
- การมีลายสือไทย หรือการประดิษฐ์ตัวอกัษรไทยเพื่อใชส่ื้อความหมายระหวา่ง

คนไทยทั้งชาติ  
- มีการจัดแบบเรียน หรือหนังสือเรียนใหเ้ดก็ไทยไดอ่้าน
- มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย  มีการแสดงพระธรรมเทศนา ตลอดจน

การเล่านิทานชาดก ซ่ึงลว้นเป็นการสัง่สอนทั้งส้ิน

จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาตามแนววฒันธรรม



• บรรพบุรุษไทยยงัมีการคิดสร้าง ส านวน  สุภาษติ  ค าพงัเพย  ค าขวญั  คติพจน์ อีก
มากมายซ่ึงลว้นมีแนวสัง่สอน 

หัวล้านได้หวี

“ไดใ้นส่ิงท่ีไม่เกิดประโยชน์กบัตวัเอง”

หว ีเราใชห้วผีม คนหวัลา้นยอ่มไม่มีผม 
หวจึีงไม่มีประโยชน์ส าหรับคนหวัลา้น



ปอกกล้วยเข้าปาก

“เป็นเร่ืองง่าย ๆ ท าไดส้ะดวก”

กลว้ยเป็นผลไมท่ี้ปอกเปลือกไดง่้าย จึง
ใชเ้ปรียบเทียบกบัการกระท าท่ีง่าย ๆ วา่
ปอกกลว้ยเขา้ปาก เช่น

“งานช้ินน้ีนะหรือ สบายมาก ง่ายเหมือน
ปอกกลว้ยเขา้ปาก”



• แสดงใหเ้ห็นความเป็นอจัฉริยะของบรรพบุรุษท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมมายงัลูกหลานจนถึง
ปัจจุบนั 

• และยงัเป็นแนวทางใหค้นรุ่นหลงัสร้างถอ้ยค าวลีในท่วงท านองดงักล่าวเพิ่มเติม

เดนิตามผู้ใหญ่หมาไม่กดั

“การปฏิบติัตามผูใ้หญ่หรือผูมี้
ประสบการณ์ยอ่มปลอดภยั”



3. เพ่ือสร้างสรรค์

• ไทยมีการใช้ภาษาที่สร้างสรรค์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง  

• เรามีวรรณกรรมล ้าค่าเป็นมรดกสืบทอดมาใหไ้ดศึ้กษาคน้ควา้  และสามารถ
สร้างสรรครู์ปแบบและเน้ือหาไดจ้ากรากวฒันธรรมทางภาษาวรรณศิลป์ไดไ้ม่รู้จบ 
ไม่วา่จะเป็นฉนัทลกัษณ์ในรูปของโคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน  และร่าย

จุดมุ่งหมายในการใช้ภาษาตามแนววฒันธรรม



ความหมายของวฒันธรรม

• พระราชบญัญติัวฒันธรรมแห่งชาติพทุธศกัราช 2485 กล่าวถึงความหมายของ
วฒันธรรมวา่

“ลกัษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

ความกลมเกลยีว  ก้าวหน้าของชาติ  และศีลธรรมอนัดงีามของประชาชน”



ความหมายของวฒันธรรม

• เสถียรโกเศศ (2531: 9) ไดอ้ธิบายค าวา่ วฒันธรรมไวว้า่  
“วฒันธรรม  เป็นเร่ืองเกีย่วกบัพฤติกรรม  วาจา   ท่าทาง  กจิกรรม  และผลิตผล         

ของกจิกรรมทีม่นุษย์ในสังคมผลติหรือปรับปรุงขึน้จากธรรมชาต.ิ..และเรียนรู้กนัและกนั 

เพราะฉะน้ัน วฒันธรรมจึงเป็นทั้งทีสั่งคมสร้างและทีสั่งคมเรียนรู้ควบคู่กนัไปในตวั”



• ประเวศ วะสี (2537: 5)  กล่าววา่ 
“วฒันธรรม คือ การปฏิบัตหิรือวถิชีีวติของชุมชนหรือสังคม  การปฏิบัติหรือ

วถิชีีวติสะท้อนภูมิปัญญาของชุมชน ซ่ึงได้มาจากประสบการณ์จริง  เลือกสรร กลัน่กรอง 

ลองใช้ และถ่ายทอดด้วยการปฏิบัตสืิบต่อกนัมา”

ความหมายของวฒันธรรม



• พระยาอนุมานราชธน กล่าวถึงความหมายของวฒันธรรมวา่   
“วฒันธรรมคือส่ิงทีม่นุษย์เปลีย่นแปลงปรับปรุงหรือผลติสร้างขึน้   เพ่ือความ

เจริญงอกงามในวถิชีีวติของมนุษย์ในส่วนรวมทีถ่่ายทอดกนัได้   เลยีนแบบกนัได้  เอา

อย่างกนัได้ 

วฒันธรรมจึงเป็นผลผลติของส่วนรวมทีม่นุษย์ได้เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อน

สืบต่อกนัมาเป็นประเพณี  

วฒันธรรมจึงเป็นทั้งความคดิเห็นหรือการกระท าของมนุษย์ในส่วนรวมที่เป็น

ลกัษณะเดียวกนัและส าแดงให้ปรากฏเป็นภาษา  ความเช่ือ  ระเบียบ  ประเพณี”



“วฒันธรรมเกดิจากปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม  มนุษย์ได้เรียนรู้  

สะสมความรู้  และถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการปฏิบัติ  เช่น การพูด  การเดนิ การแต่งตัว 

ขนบธรรมเนียมประเพณี  พธีิกรรม  วรรณกรรม  การนับถือศาสนา ซ่ึงส่ิงเหล่านี้สมาชิกใน

สังคมรับรู้หรือเช่ือ เพ่ือที่จะด าเนินชีวติในทางที่ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม

วฒันธรรมจึงไม่ใช่เร่ืองทางวตัถุแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่วฒันธรรมเป็นรูปแบบของ    

การผสมผสานระหว่างวตัถุ  คน  พฤติกรรม  อารมณ์ และจิตใจ ซ่ึงมีผลต่อความคดิ  

ความรู้สึก ความเช่ือของคนในสังคม

สรุปความหมายของวฒันธรรม



ประเภทของวฒันธรรม

• ประเภทของวฒันธรรมแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ ๆ ไดแ้ก่
1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม

2.  วฒันธรรมที่เป็นนามธรรม



1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม

1.1 พฤติกรรมทางสังคม ไดแ้ก่ กริยาอาการท่ีแสดงออกมาเป็นแบบ
แผนเดียวกนัในสงัคม แสดงออกเป็นนิสยัและความเคยชิน เช่น  

การจบัมือ  การหอมแกม้ การกอด : ธรรมเนียมของ “ฝร่ัง”



1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม

การไหว ้ การกราบ : ธรรมเนียมของ “ไทย”

การโคง้ การคอ้มตวั : ธรรมเนียมของ “ญีปุ่่น”



1.2 วาจาและท่าทางทีพู่ด 

- วฒันธรรมตะวนัตกส่วนใหญ่มีการแสดงออกทางสีหนา้และแววตาเพ่ือบ่งบอก
อารมณ์ความรู้สึกขณะท่ีพดู 

- ส่วนวฒันธรรมไทยนั้นเป็นวฒันธรรมท่ีมีความสุภาพ  อ่อนโยน  ช่างเกรงใจ  
ขณะพดูจะไม่แสดงออกทางสีหนา้และแววตาเพ่ือบ่งบอกอารมณ์ความรู้สึกอยา่งชดัเจน

1.3 ผลผลติของมนุษย์สร้างขึน้ เช่น การปลูกสร้างบา้นเรือน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้  
เคร่ืองแต่งกาย  ยานพาหนะ งานศิลปะ เช่น ภาพวาด รูปป้ัน วรรณคดี ละคร ภาพยนตร์

1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม



วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม: ส่ิงก่อสร้าง ทีอ่ยู่อาศัย



วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม: เคร่ืองมือเคร่ืองใช้



วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม: ศิลปะ



1.4 ดูจากกจิกรรม ท่ีสมาชิกในกลุ่มวฒันธรรมนั้นกระท าในเหตุการณ์ เช่น
- เคารพบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนนบัถืออยา่งไร
- เม่ือมีการแต่งงานจะท าอยา่งไร
- เม่ือมีความสุขจะมีการละเล่นหรือร้องท าเพลงอยา่งไร 

1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม



1.4 ดูจากกจิกรรม ท่ีสมาชิกในกลุ่มวฒันธรรมนั้นกระท าในเหตุการณ์ (ต่อ)

- เม่ือคนไทยตอ้งการความช่วยเหลือร่วมมือกนักจ็ะออกปากไหวว้าน เรียกวา่ 

- ถา้ผูอ่ื้นมาเยีย่มเราท่ีบา้นกจ็ะใชค้  าวา่ 

- ถา้ผูอ่ื้นมีความสุขกจ็ะไปแสดงความยนิดีดว้ย ท าใหเ้กิดค าวา่

1.  วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม

“บอกแขก”

“ยนิดีต้อนรับ” 

“ขอแสดงความยนิด”ี



2. วฒันธรรมที่เป็นนามธรรม

• เป็นเร่ืองของจิตใจ มนุษยอ์ยูร่วมกนัตอ้งมีส่ิงท่ีผกูพนัจิตใจเขา้ดว้ยกนั หรือเพ่ือเป็น
หลกัในการด าเนินชีวติ เช่น 

- ความเช่ือถือโชคลาง 
- ความเช่ือเร่ืองฤกษย์าม  
- ค่านิยมในเร่ืองการกินอยู่
- ความเช่ือทางศาสนา



ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม

1. วฒันธรรมเป็นส่ิงทีไ่ด้มาจากการเรียนรู้  เป็นส่ิงท่ีไม่ไดม้าจากพนัธุกรรม แต่
ไดม้าจากสมองของมนุษยท่ี์รู้จกัคิด  ถ่ายทอด และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากมนุษยด์ว้ยกนั



2. วฒันธรรมเป็นมรดกทางสังคมทีสื่บทอดกนัมา  จะตอ้งมีการเรียนรู้แมว้า่จะ
เป็นการเลียนแบบไม่รู้ตวั  จะตอ้งมีการสอนแมว้า่จะไม่จงใจกต็าม 

บุคคลท่ีเกิดในสงัคมใดยอ่มเรียนรู้วฒันธรรมของสงัคมนั้น  เพราะวฒันธรรม
เป็นของท่ีมีอยูแ่ลว้ในสงัคม  เพียงแต่ถ่ายทอดกนัต่อไปเท่านั้น

มนุษย์ใช้ “ภาษา” เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากคนรุ่นก่อนมายงั

คนรุ่นหลงั “ภาษา” จึงเป็นสัญลกัษณ์อย่างหน่ึงทีใ่ช้กนัในทุกวฒันธรรม  

“ถ้าปราศจากภาษา วฒันธรรมกจ็ะไม่มีการถ่ายทอดหรือสะสมเพิม่พูนขึน้”

ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม



3. วฒันธรรมเป็นวถิีชีวติหรือแบบของการด าเนินชีวติ  

วฒันธรรมท าใหส้ามารถจ าแนกวิถีชีวิตของสงัคมหน่ึงจากอีกสงัคมหน่ึงได ้ 
วฒันธรรมของแต่ละสงัคมจึงไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกนั อาจแตกต่างไปตามยคุสมยั  เช่น 

- วฒันธรรมของสังคมเกษตรกรรมต่างจากวฒันธรรมในสังคมอุตสาหกรรม 

ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม



- วฒันธรรมไทยและตะวันตกย่อมแตกต่างกนั

พอกล่าวได้ว่า วิถชีีวติของแต่ละสังคมจะมีลกัษณะเฉพาะของตนเอง โดยไม่ถือ

ว่าวฒันธรรมของใครดงีาม  สูงต า่ ล้าหลงัหรือป่าเถ่ือนกว่ากนั 

ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม



4. วฒันธรรมเป็นส่ิงที่ไม่คงที ่

วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ  
จะเปล่ียนชา้หรือเร็วข้ึนอยูก่บักาลเวลา
และการยอมรับของสงัคม  เพราะมนุษย์
มีการคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ หรือปรับปรุงของเดิม
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป

ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรม



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย

• ประเทศไทยมีวฒันธรรมอนัดีงามสืบทอดมาจากอดีตถึงปัจจุบนั และชาติไทยเป็น
เอกราชอยูไ่ดก้เ็พราะมีวฒันธรรมหลกัประจ าชาติ ดงัน้ี

1. ภาษา คนไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ
2. ประเพณีไทย

เป็นเคร่ืองแสดงถึงวถีิชีวติของคนไทยท่ีปฏิบติัมาตั้งแต่บรรพบุรุษสืบทอดกนั
มาถึงลูกหลาน เช่น ประเพณีโกนจุก  ประเพณีการบวช  ประเพณีแต่งงาน  และ
ประเพณีเผา



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย

3. ศาสนา คนไทยนบัถือพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ   ช่วยยกระดบัจิตใจ
ใหสู้งข้ึน และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข  สงบ  เรียบร้อย  ปฏิบติัตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงาม  เช่น 

ประเพณที าบุญเน่ืองในวนัส าคญัทางศาสนา

ไดแ้ก่  วนัมาฆบูชา วนัวิสาขบูชา วนัอาสาฬหบูชา  
ประเพณีทอดผา้ป่า  ทอดกฐิน เป็นตน้



4. พระมหากษัตริย์

ประเทศไทยมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นองคป์ระมุข เป็นศูนยร์วมจิตใจของ
ประชาชน  จึงมีการแสดงออกทางวฒันธรรม  เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีต่อพระองค ์ 
เช่น 

- พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  (โบกธง, ใส่เส้ือสีเหลือง)
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (การเสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร)

วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย



5. ศิลปกรรม เป็นวฒันธรรมท่ีแสดงออกถึงความรู้สึกของคนในชาติ 
ศิลปะส่วนใหญ่ มีท่ีมาจากศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  ค่านิยม   

และอุดมคติ  
ศิลปินแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดเฉพาะตวั  ตามวฒันธรรมของชาติตน ซ่ึงมี

อิทธิต่อการปลูกฝังความรักชาติ  ความสามคัคี  ความมีคุณธรรม 
ศิลปกรรมอาจแบ่งออกได ้ดงัน้ี

วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย



- สถาปัตยกรรม ไดแ้ก่  ปราสาท  ราชวงั  โบสถ ์ วหิาร
- จิตรกรรม  ไดแ้ก่ ภาพท่ีใชเ้สน้อ่อนหวานมีชีวติชีวา
- ประตมิากรรม ไดแ้ก่ การป้ัน  การแกะสลกัพระพทุธรูป ไม ้ หินอ่อน โลหะ
- ดนตรี ไดแ้ก่ เพลงไทยเดิม  เพลงไทยสากล  เพลงชาวบา้น
- วรรณคดี ไดแ้ก่ งานเขียนทั้งร้อยแกว้และร้อยกรอง  ใชถ้อ้ยค าไพเราะ  

สละสลวย  แฝงความหมายท่ีลึกซ้ึง กินใจ ถ่ายทอดความคิด  อารมณ์  และความรู้สึก
ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจโดยใชภ้าษาเป็นส่ือ

- นาฏศิลป์ ไดแ้ก่ ศิลปะเก่ียวกบัการฟ้อนร า  ขบัร้อง  ศิลปะการต่อสู้



6. กริิยามารยาทของคนไทย มีลกัษณะสุภาพ อ่อนนอ้ม  ละมุนละไม และรู้จกั
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมไดดี้

วฒันธรรมไทยเป็นมรดกของชาติ ท่ีท าใหเ้ราไดช่ื้อวา่เป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมมา
แต่โบราณ  นัน่ยอ่มแสดงวา่ชาติไทยเป็นชาติท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต

วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย




