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วฒันธรรม
พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2554  (online) น. สิ่งที่ท  าความเจรญิ

งอกงามใหแ้ก่หมูค่ณะ เช่น วฒันธรรมไทย วฒันธรรมในการแตง่กาย, วิถีชีวิตของ
หมูค่ณะ เช่น วฒันธรรมพืน้บา้น วฒันธรรมชาวเขา.



ภาษากบัวฒันธรรม
ภาษา คือ วฒันธรรมอย่างหนึ่ง วฒันธรรมจ าเป็นตอ้งมีภาษาเป็นเครื่องมือ

ส าหรบั การขดัเกลาสงัคม ดงันัน้ภาษาและวฒันธรรมจึงมีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและ
กนั และยงัเป็นสิ่งส  าคญัในการแยกความแตกต่างระหว่างชนชาติไดอ้ีกทางหนึ่ง
ดว้ย 



อมรา ประสิทธ์ิรฐัสินธุ.์ (2540) กล่าวว่า มนษุยใ์นทกุสงัคมมีภาษาเฉพาะ
ตน เช่น มีวฒันธรรมเฉพาะตน เน่ืองจากภาษามีคณุสมบตัิทกุประการที่วฒันธรรม
มี ไดแ้ก่ ความเป็นระบบ เป็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นอายุหนึ่งไปสู่อีกรุ่นอายุ
หนึ่ง เป็นสิ่งที่ตอ้งเรียนรู ้ไม่ใช่ไดม้าโดยสญัชาตญาณ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ เป็นที่ยอมรบัโดยสมาชิกของสังคม และที่ส  าคัญที่สุด คือเป็นสมบัติของ
มนษุยเ์ทา่นัน้ (สตัวไ์ม่มีวฒันธรรมและไม่มีภาษา)



ภาษา คือ วัฒนธรรม การเรียนรูภ้าษาคือการเรียนรูว้ฒันธรรมไปในตวั คนท่ี
สามารถเรียนรูไ้ดม้ากกว่าสองภาษา (Multilinguals) จึงเป็นคนมีมากกว่าสองวฒันธรรมไป
ดว้ย และจะกลายเป็นคนท่ีปรบัเปลี่ยนวฒันธรรม (Switch culture) ไดเ้หมือนกบัการเปลี่ยน
ภาษา (Switch language) บางครัง้อาจน าวฒันธรรมหนึ่งมาใชก้บัอีกวฒันธรรม เกิดเป็น    
การรวมตวัทางวฒันธรรม (Cultural fusion) คนหลายวฒันธรรมอาจจะเกิดความสบัสน      
ในวัฒนธรรมของตัวเองได้ การรับภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเข้ามาจะเป็นการเพิ่ม
ความสามารถในการรับรู ้สิ่ งต่าง  ๆ กลายเป็นคนท่ีมีบุคลิกลักษณะพิ เศษไปด้ว ย  
(Goodenough,1957 อา้งถึงใน ศรวีิไล ดอกจนัทร,์2529:77) 



วฒันธรรมท าใหค้นในสงัคมที่ต่างกันตีความปรากฏการณใ์นธรรมชาติ
ต่างกนั เน่ืองจากมนษุยม์องเหตกุารณต์่าง ๆ โดยผ่านระบบวฒันธรรมของตนเอง 
มนุษยใ์นทุกวัฒนธรรมจะตีความ ใหคุ้ณค่า หรือตัดสินการกระท าและทัศนคติ 
ต่าง ๆ ว่าดีหรือเลวเสมอ เช่น การยกเทา้ การพูดเสียงดงั การโตเ้ถียง วฒันธรรม
ไทยว่าไม่ดี แต่วฒันธรรมอื่นคิดไม่เหมือนกนั จีนว่าพดูเสียงดงัดีกว่าเสียงเบา (ไม่
ปกปิด) ตะวนัตกไมค่ิดวา่การโตเ้ถียงเป็นสิ่งไม่ดี



วัฒนธรรมแฝงไว้ซึ่งความเช่ือ ค่านิยม และโลกทัศน์



ความเช่ือ (belief)
ความยึดมั่นในบางสิ่งบางอย่าง หรือการยึดถือว่าบางสิ่งดีหรือไม่ดี ไม่

จ าเป็นตอ้งมีเหตผุลหรอืมีรากฐานอยูบ่นขอ้เท็จจรงิ หรอืตอ้งพิสจูนไ์ดเ้สมอไป และ
ความเช่ืออาจเป็นผลการนบัถือศาสนา เช่น ความเช่ือเรื่องกรรม บาปบญุคณุโทษ 
ท าใหเ้กิดขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ง ๆ ซึง่น าไปสูถ่อ้ยค าในภาษาจ านวนมาก

ความเชื่อท าให้เกิดส่ิงต้องห้ามและค าต้องห้ามในสังคม (ค าต้องห้าม 
ค าสุภาพ ค ารื่นห)ู



ตวัอยา่งความเช่ือของคนไทย
คนไทยเช่ือเรือ่งผี

คนไทยเชื่อเรือ่งขวญั

คนไทยเช่ือเรือ่งศาสนา

คนไทยเชื่อเรือ่งมงคล และอวมงคล



ค่านิยม (value)
สิ่งที่คนในสังคมให้คุณค่า และใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับเลือกที่ จะประพฤติ

ปฏิบตัิ หรอืไมป่ระพฤติปฏิบตัิ และใชเ้ป็นเกณฑต์ดัสินวา่สิ่งใดดีหรอืไม่ดี 

ความแตกต่างระหว่างความเช่ือกับค่านิยม คือ ความเช่ือมีความหมาย
ทั่วไปและกวา้งกว่าค าว่า ค่านิยม ซึ่งเนน้ประเด็นการเลือกสรรหรอืใหค้ณุค่าแก่สิ่ง
ที่ตนเช่ือวา่ดี



ค่านิยมเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ภายในสมองของมนุษย ์เป็นนามธรรม ไม่สามารถ
มองเห็นได ้แตส่ามารถตีความไดจ้ากพฤติกรรมที่มนษุยแ์สดงออกมา ค่านิยมอาจ
เกิดขึน้จากปัจจยัต่าง ๆ เช่น เกิดขึน้จากความเช่ือทางศาสนา การใหค้วามส าคญั
กบัระบบอาวโุส การนิยมของนอก 



โลกทศัน์ (world view)
การตีความปรากฏการณต์่าง ๆ รอบตวัของมนุษย ์ความเขา้ใจจักรวาล

หรอืสิ่งที่เกิดขึน้รอบ ๆ ตวัของมนษุยใ์นสงัคม และรวมไปถึงการที่มนษุยม์องตวัเอง
ว่าสมัพนัธก์บัคนอื่นหรือสรรพสิ่งรอบ ๆ ตวัอย่างไร โลกหรือภาพที่มนษุยม์องเห็น
โดยผ่านวฒันธรรมของตน

วฒันธรรมตา่งกนั มองโลกตา่งกนั

โลกทศันใ์ชเ้พื่อพดูถึงระบบความคิดหรอืความเช่ือของกลุม่คนใด ๆ ก็ตามอย่าง
กวา้ง ๆ และอย่างเป็นวตัถวุิสยั ไม่เนน้การตดัสินวา่อะไรดีหรอืไม่ดี



โลกมีความเป็นจริง
ปรากฏการณท์ุกอย่างหรือสรรพสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเกิดโดยธรรมชาติหรือ

มนษุยส์รา้งขึน้ก็ตาม แต่มนษุยร์บัรูค้วามเป็นจรงิอย่างที่มนัเป็น แตร่บัรูใ้นรูปแบบ
ที่วฒันธรรมของตนก าหนด หรอืตามโลกทศันข์องตน 

เช่น โลกทศันไ์ทยมองว่าทุกสิ่งมีล  าดบัชัน้ จึงมีการถือว่าศีรษะสงูแต่เทา้ต ่า 
มองวา่เหตกุารณใ์นชีวิตเกิดจากเคราะหก์รรม บญุบาป โชคลาภ เป็นตน้



โลกทศัน์กบัการใชภ้าษา
คนไทยมีโลกทศันเ์ก่ียวกบัล าดบัชัน้ จงึมีการใชภ้าษาที่แสดงล าดบัชัน้ เช่น

สรรพนาม ทา่น คณุ เธอ แก มงึ เป็นตน้ 
คนไทยมีโลกทศันเ์รือ่งบญุบาป มีการใชค้  าวา่ บญุ วาสนา บพุเพสนันิวาส กรรม

เป็นตน้
คนไทยมีโลกทศันเ์รือ่งพระมหากษัตรยิเ์ป็นสมมตเิทพ จงึมีการใชค้  าราชาศพัท์
ฯลฯ



การใชภ้าษาไทยในปริบทวฒันธรรม
1. การใชภ้าษาใหเ้หมาะสมกบัสถานภาพของตน คือใชภ้าษาตามภมิูหลงั 

ลกัษณะ หรอืสถานภาพทางสงัคมของตนเอง เช่น ภาษาของคนตา่งวยั ภาษา
ผูห้ญิง ภาษาผูช้าย ภาษาเพศที่ 3 ฯลฯ

2. การใชภ้าษาใหส้ภุาพ
1. หลีกเลี่ยงค าตอ้งหา้ม และใชค้  ารืน่หแูทน
2. การค านงึถึงหนา้ของผูฟั้ง (หนา้ตาทางสงัคม มีหนา้ทางบวก (positive face) และ

หนา้ทางลบ (negative face)



หนา้ (Brown and Levinson,1978)
หน้า หมายถึง ภาพลกัษณข์องหนา้ ที่ตอ้งรกัษาไว ้มนษุยท์กุคนในสงัคมมีหนา้
สองหนา้ คือ หนา้ทางบวก และหนา้ทางลบ  

หนา้ทางบวก คือ การช่ืนชอบท่ีจะใหค้นอ่ืน ๆ พดูชมหรอืนิยมตน สว่นหนา้ทาง
ลบ คือการไมต่อ้งการใหค้นอ่ืนรบกวนความเป็นสว่นตวั

การรักษาหน้าทางบวก คือ ท าไดโ้ดยใชภ้าษาท่ีท าใหผู้ฟั้งสบายใจ และรูส้กึดี
เก่ียวกบัตนเอง เช่น พดูชม ยกย่อง แสดงการใหค้วามส าคญั 

การรักษาหน้าทางลบ คือ ตอ้งพยายามใชค้  าพดูท่ีแสดงวา่ไมก่า้วก่ายในเรือ่ง
สว่นตวั หรอืรุกล า้สทิธิของผูฟั้ง (ค  าพดูท่ีแสดงความเกรงใจ)



กลวิธีใชภ้าษาเพื่อรักษาหนา้ผูฟั้ง
การรักษาหน้าทางบวก
การเลี่ยงค าหยาบและค าตอ้งหา้ม
การใชค้  ารื่นหู
การกลา่วชม
การใชค้  าท่ีแสดงความเคารพ
การใหเ้กียรติ
การเนน้ดา้นดีของผูพ้ดู

การรักษาหน้าทางลบ
ใชค้  าท่ีแสดงความเกรงใจ
การแสดงวา่ไมอ่ยากรบกวน
การขออนญุาต
การแสดงมารยาททางสงัคมในการรุกล า้
สิทธิของผูอ่ื้น



3. การใชภ้าษาตามธรรมเนียมปฏิบติัของสงัคม
ธรรมเนียมปฏิบตัิในสงัคม หมายถึง จรรยามารยาทในสงัคมท่ีคนในสงัคมยดึถือปฏิบตัิ
รว่มกนั หรอืเรยีกวา่ สตูรสงัคม
◦การทกัทาย (มีทัง้การยกมือไหว ้และ/หรอื การกลา่วสวสัดี +/อวจันภาษาอื่น ๆ เช่น ยิม้ พยกั
หนา้ สวสัดีคะ่ สบายดีหรอืคะ ไปไหน  กินขา้วหรอืยงั  เป็นไง ว่าไง ไง เออ

การขอบคณุ การปฏิเสธ การขอโทษ การขอรอ้ง
การสั่ง การพดูชม การตอบค าชม การเชิญ
การตอบรบัหรอืปฏิเสธค าเชิญ การถามทิศทาง การแนะน า

ตวัเอง การแนะน าผูอ้ื่น การกลา่วลา การอวยพร
การพดูโทรศพัท ์  ฯลฯ
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