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 สมยักรกี โรมนั ศกึษาไวยากรณด์ัง้เดิม (traditional
Grammar)

 นกัภาษาศาสตรเ์ห็นวา่ภาษาลาตินกบัภาษาสนัสกฤตมี
ความคลา้ยคลงึกนั และเริม่สนใจศกึษาเปรยีบเทียบภาษา
ตระกลูตา่ง ๆ พรอ้มกบัสืบสรา้งหาภาษาที่เป็นภาษาดัง้เดิม 
(proto language) =ภาษาศาสตรเ์ปรยีบเทียบเชิงประวตัิ

ศตวรรษท่ี 18
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 Charles Darwin (คศ. 1809-1882) ท าใหค้นสนใจศกึษา
วิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต และเป็นผูท้ี่ท  าใหน้กัภาษาศาสตร์
มองหาวิวัฒนาการของภาษาและพยายามสรา้งต้นไม้
ตระกลูภาษา (family tree)

ศตวรรษท่ี 18
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https://www.uni-due.de/SHE/SHE_Indo_European.htm
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 Ferdinand de Saussure (คศ. 1857-1913) มองหาภาพ
ของภาษา จงึเกิดการศกึษาภาษาเฉพาะสมยั (synchronic)
ไดบ้รรยายความรูใ้หแ้ก่ลกูศิษย์ ในวิชา Course in
General linguistics เมื่อเสียชีวิตลกูศิษยไ์ดพิ้มพต์ ารา
ออกมาช่ือ Course in General linguistics ในปี คศ. 1916

ศตวรรษท่ี 19
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 แนวคิดทางภาษาศาสตรข์อง Ferdinand de Saussure 
คือมองว่าควรศึกษาภาษาในส่วนที่เป็นระบบนามธรรม
ภายใน หรือ langue ไม่ใช่ตวัภาษาที่ปรากฏ หรอื parole 
ซึง่เป็นเรือ่งของผูพ้ดูแตล่ะคน 

ศตวรรษท่ี 19
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 ยโุรป อเมรกิาเกิดส านกัเรียนภาษาศาสตรข์ึน้มากมาย ซึ่งมีแนวคิด
โครงสรา้งนิยมเหมือนกนั (structuralism) เนน้ความเป็นระบบ ได้
ช่ือวา่เป็นการศกึษาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์

 ภาษาศาสตรโ์ครงสรา้งสายอเมรกิา (American structuralist)

 ภาษาศาสตรส์  านกัลอนดอน (London school)

 ภาษาศาสตรส์  านกัพรา๊ก (Prague school)

 ภาษาศาสตรส์  านกัโคเปนฮาเก็น (Copenhagen school)

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
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 Edward Sapir (คศ. 1884-1939) นักมานุษยวิทยา ศึกษา
ความสัมพันธ์ของภาษา ความคิด วัฒนธรรม ซึ่งรูจ้ักกันดีในช่ือ 
Sapir-Whorf hypothesis

 Leonard Bloomfield (คศ. 1887-1949) นกัพฤติกรรมนิยม 
(behaviorist) มองภาษาว่าเป็นเรื่องของสิ่งเรา้ - การตอบสนอง
วิเคราะห์ภาษาจากข้อมูลท่ีจับต้องได้ ไม่ใช้ความหมายม า
เก่ียวขอ้งโดยตรง

นกัภาษาศาสตร์โครงสร้างอเมริกนั
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 Sapir ศึกษาภาษาโฮบีซึ่งเป็นอินเดียนแดงเผ่าหนึ่ง เปรียบเทียบกับภาษา

ยุโรป เรื่องเวลาและสถานท่ีเป็นประสบการณ์อย่างเดียวกันส าหรับทุกคน
หรือขึน้อยู่กับภาษาแต่ละภาษา และบรรทัดฐานวัฒนธรรมกับแบบแผน
ส าคญัทางภาษาวา่มีความคลา้ยคลงึกนัหรอืไม ่

ภาษาโฮบีมีค ากรยิา ไม่มีกาล แต่จะตอ้งเปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของ
การพดู เป็นการพดูความจรงิ พดูความทรงจ า พดูตามกฎหมายหรือพดูตาม
แสดงความคาดหวงั เพราะฉะนัน้วฒันธรรมชาวโฮบีไมเ่นน้เรื่องเวลา

Sapir-Whorf hypothesis
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 J.R. Firth (คศ. 1890-1960) ไม่มองว่าภาษาประกอบดว้ยระบบ
ย่อย ๆ ท่ีเป็นอิสระจากกัน (ตรงข้ามกับนักภาษาศาสตร์ช่ือ 
Bloomfield) แต่มองว่าเป็นพหุระบบ (polysystemic) ซึ่งมีการ-
ทับซ้อนและข้ามระดับกันได้ และให้ความส าคัญกับบริบ ท
สถานการณ์ด้วย น าไปสู่แนวคิดท่ีมองภาษาเป็นเรื่องเก่ียวกับ
สถานการณก์ารใช้

นกัภาษาศาสตร์โครงสร้างองักฤษ
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 M.A.K Halliday (คศ. 1925-ปัจจบุนั) พฒันาไวยากรณร์ะบบ-
หนา้ท่ี (Systemic Functional Grammar) ตอ่จากงานของ Firth 
โดยเน้นทางด้านหน้าท่ีและความหมายมากกว่ารูปแบบหรือ
โครงสรา้ง

นกัภาษาศาสตร์โครงสร้างองักฤษ
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 ส านกัพรา๊กศกึษาความแปลกเดน่ (markedness) โดยมองวา่หน่วยบางหน่วย

บางตวัจะแปลกเด่น (mark) มากกว่าบางตวั มีนกัภาษาศาสตร์ เช่น

 Roman Jacobson (คศ. 1896-1982)

 Nikolay Trubetzkoy (คศ. 1890-1938)

 Sergei Karcevskiy

กลุม่นีจ้ะมีงานสทัวิทยาเด่น โดยเฉพาะเรื่องลกัษณเ์ด่นจ าแนก (distinctive 
feature) ของ Jacobson , ไวยากรณห์นา้ท่ีของ Talmy Givon (คศ. 1890-
ปัจจบุนั)

นกัภาษาศาสตร์โครงสร้างยโุรป
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 นกัภาษาศาสตร์ Zelling S. Harris (คศ. 1909-1992) สนใจ

คณิตศาสตรม์ากขึน้ มีการวิเคราะห์ภาษาแบบท่ีเป็นระบบและ
ประยุกตค์วามรูท้างคณิตศาสตรเ์ขา้มาในงานดา้นวากยสมัพนัธ ์
เขาเขียนหนงัสือ Methods of Structural Linguistics และก่อตัง้
ภาควิชาภาษาศาสตรแ์ห่งแรกในอเมรกิาท่ี ม.เพนซิวาเนีย เขาเป็น
อาจารยข์อง Noam Chomsky (นกัภาษาศาสตรแ์นวคิดปรวิรรต)
และ Kenneth L. Pike (นกัภาษาศาสตรท์ฤษฎี Tagmemics ซึง่ใช้
วิเคราะหภ์าษาศาสตรภ์าคสนาม)

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
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 1960 Chomsky เจ้าของทฤษฎีไวยากรณ์ปริวรรต เขาสนใจ
ทฤษฎีภาษาศาสตรท่ี์มีการหาแบบจ าลองท่ีแสดงสามตัถิยะภาษา 
(competence) ของผูพู้ดผูฟั้งในอุดมคติ และไม่ยอมรบัแนวคิดท่ี
มองภาษาเป็นเรื่องของปรากฏการณท์างพฤติกรรม แต่มองว่าเป็น
ความสามารถท่ีคนเรามีตั้งแต่เด็ก เป็นสิ่งท่ีติดตัวมาแต่ก าเนิด 
(innate)

ยคุไวยากรณ์เพิ่มพนู
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 ตอ่มา Chomsky มีการเพิ่มเง่ือนไขบงัคบัของกฎปรวิรรตมาก
ขึ ้น  เ ป ลี่ ย น ไ ป จ น เ ป็ น ไ ว ย า ก รณ์ ก า กั บ แ ล ะ ผู ก ยึ ด 
(Government and Binding Theory) และมินิมั่ลลิสต์
โปรแกรม (Minimalist Programme) ในปัจจบุนั

จากแนวคดิของ Chomsky มีทัง้คนเห็นดว้ยและไม่เห็น
ดว้ยจงึท าใหเ้กิดนกัภาษาศาสตรแ์นวคดิตา่ง ๆ เกิดขึน้ตามมา
มากมาย
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 ภาษาศาสตรส์งัคม
 ภาษาศาสตรช์าตพินัธ์
 ภาษาศาสตรจิ์ตวิทยา
 ภาษาศาสตรป์ระยกุต์
 ภาษาศาสตรค์อมพิวเตอร์
 ภาษาศาสตรว์ิพากษ ์(วาทกรรมวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ)์ 

(เพื่อศกึษาสงัคม)

ภาษาศาสตร์กบัศาสตร์อ่ืน ๆ
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ภาษาและการส่ือสาร
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การสื่ อสาร (communication)  เ ป็นกระบวนการในการ
ปฏิสมัพนัธข์องมนษุย์

ภาษา เป็นเครื่องมือ (tool) ท่ีมนษุยใ์ชใ้นการด าเนินการสื่อสาร
ในแตล่ะครัง้

หมายเหต ุ:ทัง้การสือ่สารและภาษาในทีน่ีไ้ม่รวมถงึสตัวต์า่ง ๆ

การส่ือสาร
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 การสื่อสารเป็นการใชส้ญัลกัษณ์ การไม่มีความสมัพนัธ์
อยา่งเป็นตรรกะ (arbitrariness)

 การสื่อสารมีทัง้ท่ีเกิดโดยเจตนาและโดยไม่ไดเ้จตนา

 การสื่อสารเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง

 การสื่อสารเป็นสิ่งท่ีเรยีนรูไ้ด้

 การสื่อสารไม่มีนยัท่ีชดัเจนเสมอไป

 การสื่อสารมีองคป์ระกอบท่ีซบัซอ้น

คุณลกัษณะของการส่ือสาร
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 การแสดงอตัลกัษณส์ว่นบคุคล

 การสื่อสาระขอ้มลู

 การสื่อความรูส้กึและความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น

 การสื่อความตอ้งการ

 การอธิบายการสื่อสาร

 การใหส้นุทรยีรส

หนา้ท่ีของการส่ือสาร
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 จ าแนกตามลกัษณะภาษา

 วจันภาษา

 ภาษาตรง (การสื่อความตามรูปภาษา)

 ภาษาออ้ม (เจตนา) 

 อวจันภาษา

ประเภทของการส่ือสาร
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 การเคลื่อนไหวรา่งกาย (posture หรอื body movement)

 การแสดงสีหนา้ (facial expression)

 การสมัผสั (touch)

 ปรลกัษณภ์าษา (paralanguage)

 การน่ิงเงียบ (silence)

อวจันภาษา
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 การน่ิงเงียบ 

 การน่ิงเงียบแบบจงใจ

 การน่ิงเงียบแบบจ าเป็น

 การน่ิงเงียบแบบสนัโดษ

การน่ิงเงียบ 
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 จ าแนกตามจ านวนผูร้ว่มสนทนา

 การสื่อสารกบัตนเอง

 การสื่อสารระหวา่งบคุคล

 การสื่อสารสาธารณะ

 การสื่อสารมวลชน

ประเภทของการส่ือสาร
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 แนวทางเปรยีบตา่ง เช่น การตอบรบัค าชมของคนจีน-คนองักฤษ

 แนวทา ง อัน ต รภาษา  ( ภ าษา ท่ี ผู้ เ รี ย นภาษา ท่ี  2  ห รื อ
ภาษาต่างประเทศใชพู้ดหรือเขียนเม่ือตอ้งสื่อสารเป็นภาษานัน้ ๆ 
ภาษาเช่นนีม้กัมีความแตกตา่ง)

 แนวทางปฏิสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรม (การพิจารณาปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งชนตา่งวฒันธรรมเมื่อตอ้งสื่อสารกนัดว้ยภาษากลางท่ีทัง้ 2
ฝ่ายไมใ่ช่เจา้ของภาษา)

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
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เมือ่คนอเมรกินั สนทนากบัคนญีป่ ุ่ น แลว้เกดิความขุ่นเคอืง
ใจมาก
A: ผมตอ้งการทราบวา่ผมไดร้บัเลือกใหเ้ขา้ท างานในบรษัิท
ของคณุรปึลา่วครบั

J: ขอเวลาพิจารณาอีกสกัหน่อยนะครบั

การส่ือสารระหวา่งวฒันธรรม
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ปัญหาในการสื่อสาร หมายถึง สิ่งท่ีท าใหเ้ราไม่อาจสื่อ
ความกนัเขา้ใจและอาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด เกิดจาก

 ความคลาดเคลื่อนในการสง่สาร

ความก ากวม 

 ความผิดพลาดในการตีความ

อคติ

ปัญหาในการส่ือสาร
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ผลที่เกดิจากปัญหาในการสื่อสาร

คือ

ความไม่เข้าใจกนั
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1.  การสื่ อสารคือกระบวนการ ส่วนภาษาคือ เครื่ อง มือ             
ในการสื่อสาร จงอธิบาย พรอ้มยกตวัอย่าง

2. นกัศกึษาคิดวา่ภาษามีหนา้ท่ีใดท่ีส  าคญัท่ีสดุ

3.  นักศึกษาคิดว่าอวัจนภาษาแบบใดมีความเป็นสากล           
มากท่ีสดุ เพราะเหตใุด

4. นอกจากความเขา้ใจผิด ปัญหาในการสื่อสารมีอะไรอีกบา้ง

ค าถาม
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5. จงยกตวัอยา่งสถานการณท่ี์การสื่อสารดว้ยอวจันภาษามี
ความส าคญัมากกวา่วจันภาษาอยา่งนอ้ย 3 กรณี พรอ้มทัง้
อธิบายวา่เหตใุดจึงคดิเช่นนัน้

6. การนิ่งเงียบเป็นประเภทการสื่อสารท่ีทดแทนการสื่อสารดว้ย
ค าพดูไดจ้รงิหรอืไม่อยา่งไร

7. นอกจากความก ากวม ยงัมีเหตผุลทางภาษาอยา่งไรบา้งที่ท  าให้
เกิดปัญหาในการสื่อสาร

แบบฝึกหดั
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การส่ือสารของผูพ้ิการทางหูและตา
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อักษรเบรลล์ ตัง้ช่ือตามผูป้ระดิษฐ์ตัวอักษร คือ หลุยส ์ 
เบรลล ์ชาวฝรั่งเศส ซึง่เป็นผูพิ้การทางสายตาเช่นกนั
 อักษรเบรลล์มีลักษณะเป็นจุดนูนเพ่ือให้ผู้พิการใช้
ปลายนิว้สมัผสัได ้

 อกัษรเบรลล ์ไมใ่ช่ภาษาเบรลล ์
 ผูพิ้การทางสายตาไม่ไดมี้ภาษาเป็นของตนเอง แต่ใช้
ภาษาเหมือนคนสายตาปกติ

อกัษรเบรลล์ (Braille)
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 สาเหตขุองการพดูไมไ่ด ้แมมี้อวยัวะส าหรบัออกเสียงครบถว้น เน่ืองจากไมไ่ดย้ิน
เสียงภาษามาก่อน

 ภาษาท่ีคนกลุม่นีส้ามารถเรยีนรูแ้ละใชไ้ดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติเป็นภาษาท่ีสื่อดว้ย
ทา่ทางและรบัรูด้ว้ยสายตา ไดแ้ก่ ภาษามือ (sign language)

 ภาษายอ่ยของภาษามือแตกตา่งกนัไปตามถ่ิน เช่น ภาษามือไทย  ภาษามือ
อเมรกินั  ภาษามือญ่ีปุ่ น ซึง่ถือวา่เป็นคนละภาษากนั

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งรูปกบัความหมายในภาษามือมีลกัษณะที่อธิบายเหตผุล
ไมไ่ด ้(arbitrary) เช่นเดียวกบัภาษาทั่วไป

ภาษามือ
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ภาษามือไทยไมใ่ช่การแปลงภาษาพดูภาษาไทยใหส้ื่อดว้ยท่าทาง  แต่
ภาษามือในประเทศไทยคือภาษามือแบบหนึ่ง มีไวยากรณข์องตนเอง
และไม่เหมือนกบัไวยากรณภ์าษาไทย  

ภาษามือกบัภาษาพดูในประเทศเดียวกนัเป็นคนละภาษาอยา่งสิน้เชิง

ภาษามือมีฐานะเป็นภาษาท่ีสมบรูณเ์หมือนภาษาอ่ืนๆ ใชส้ื่อสารไดไ้ม่
จ ากดั ไม่วา่เรือ่งรูปธรรมหรอืนามธรรม

สรุป ผู้บกพร่องทางการไดย้นิมีภาษาเป็นของตนเอง

ภาษามือ
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เวบ็ไซตฐ์านขอ้มูลภาษามือไทย

https://www.th-sl.com/?openExternalBrowser=1





 เด็กท่ีเรยีนภาษามือเป็นภาษาแรกอย่างเป็นธรรมชาติในชีวิต มีขัน้ตอน
การเรยีนภาษาเหมือนคนปกติ  เริม่จากค าก่อนจะเป็นประโยคท่ียาวขึน้ 
และมีความผิดพลาดไดเ้ช่นเดียวกนั

 เด็กท่ีเรียนภาษามือเป็นภาษาแรกมีแนวโนม้จะเริ่มท าท่าทางเป็นค า
ตา่ง ๆ ในอายท่ีุนอ้ยกว่าเด็กท่ีเรยีนภาษาพดูเป็นภาษาแรก และในอายุ
เดียวกนัก็มีแนวโนม้ท่ีจะรูค้  าศพัทม์ากกวา่ดว้ย

ขอ้สงัเกต
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 เด็กท่ีเกิดในบา้นท่ีใชท้ัง้ภาษามือและภาษาพูด เป็นภาษาแรก
พรอ้มกันอย่างเป็นธรรมชาติ เด็กจะเริ่มใชภ้าษามือก่อนภาษา
พดู

ภาษามือได้รับการยอมรับในฐานะภาษาต่างประเทศใน
มหาวิทยาลยัชัน้น าจ านวนมาก เช่น Harvard, Brown และ
Geogetown

ขอ้สงัเกต
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 เฮเลน เคลเลอร ์(Helen Keller) เกิดมาปกติแต่เม่ืออาย ุ19 เดือนป่วยจนท าให้
สญูเสียการไดย้ิน ท าใหไ้ม่ไดเ้รียนรูภ้าษาใด ๆ จนกระทั่งอาย ุ7 ปี จึงเรียนภาษา
โดยการไดร้บัการฝึกใหใ้ชก้ารสะกดอกัษรดว้ยมือลงในมือของคู่สนทนา และได้
อ่ าน เ ขียนอักษรเบรลล์  ท  า ให้สามารถเข้า เ รียนในวิทยาลัย  Radcliffe 
(มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์) จนจบและไดร้บัเกียรตินิยม

 เฮเลนเรียนดว้ยภาษาองักฤษ ไวยากรณแ์ละค าศพัทข์องภาษาองักฤษ แต่ไม่
ใชเ้สียงพดู

 เม่ือไรท่ีตอ้งการสื่อโดยใชก้ระดาษก็จะใชอ้กัษรเบรลล์

ภาษาของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิและสายตา
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อกัษรเบรลล์
ไทย

wikipedia.org/wiki/
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อกัษรเบรลล์ภาษาองักฤษ
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คลิปสาธติการใช้เคร่ืองเขยีนอกัษรเบรลล์

https://www.youtube.com/watch?v=j5Trx0sWxLI
https://www.youtube.com/watch?v=zvF8gvTa_KQ
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การเขียนอกัษรเบรลล์

https://www.youtube.com/watch?v=j5Trx0sWxLI
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ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
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ชมภาพยนตร์เร่ือง The Miracle Worker แลว้ตอบค าถาม

https://www.youtube.com/watch?v=sdzNaqISu0I&t=266s (มีบรรยายภาษาองักฤษ)

https://www.youtube.com/watch?v=u8TlpEd5ovA (ไม่มีบรรยายภาษาองักฤษ)
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