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บทที ่4
ภาษากับวัฒนธรรมไทย

พาวเวอรพ์อยทป์ระกอบการบรรยาย
รายวชิาภาษาไทยเชงิสังคมวทิยา รหัสวิชา 1542107



ความหมายของวัฒนธรรม

• วฒันธรรมเป็นมรดกทางสงัคมท่ีสืบทอดความรูค้วามคิดและความเช่ือในสงัคมอนัเป็นคา่นิยม ซึง่แสดง
ลกัษณะเฉพาะท่ีเรยีกวา่ เอกลกัษณ ์

• เอกลกัษณคื์อ ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ่งของบคุคล หมูค่ณะ เช่น ภาษา ศิลปะ สิ่งก่อสรา้ง วดัวาอาราม เป็น
เอกลกัษณข์องชาติไทย โดยเอกลกัษณข์องชาติไทยมีหลายประการ ดงันี ้

ความไม่หวงแหน
สิทธิ

เสรีภาพทาง
ศาสนา

รักสงบ ประนีประนอม ไม่แบ่งวรรณะ

ไม่กดีกันคน
ต่างชาต ิต่าง

ภาษา
มนี า้ใจ เกรงใจ รักสนุก

ค านึงถงึ
กาลเทศะ



ความหลากหลายของวัฒนธรรม 

• ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความหลากหลายของวฒันธรรม

ทีต่ัง้ ภมูิอากาศ

ความอุดม
สมบูรณ์

กลุ่มคนใน
สังคม



ความหมายของประเพณี 

• ประเพณี หมายถงึ แนวปฏบัิตทิีย่ดึถอืกันมาในสังคมโดยคนรุ่นหลังเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนแล้ว
ยดึถอืปฏบัิตติ่อมา อาจมกีารปรับปรุงแก้ไขบ้างตามสภาพแวดล้อมทางภูมศิาสตรแ์ละ
สภาพแวดล้อมทางสังคม แต่การเปลีย่นแปลงกเ็ป็นไปอย่างช้า 



ความสัมพนัธร์ะหว่างภาษากับประเพณีและความเชื่อ 

การเกดิ การตัง้ครรภ์ การตัง้ชื่อ

การบวช การแตง่งาน การตาย



4.1 ความส าคัญของ
วัฒนธรรม

• พระยาอนุมานราชธน กล่าวถงึความหมายของวัฒนธรรมไว้
ว่า

• “วัฒนธรรมคอืสิ่งทีม่นุษยเ์ปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือผลิต
สร้างขึน้เพือ่ความเจริญงอกงามในวิถชีีวิตของมนุษยใ์น
ส่วนรวมทีถ่่ายทอดกันได้ เลียนแบบกันได้ เอาอย่างกันได้ 
วัฒนธรรมจงึเป็นสิ่งอันเป็นผลผลิตของส่วนรวมทีม่นุษยไ์ด้
เรียนรู้มาจากคนสมัยก่อนสืบต่อกันมาเป็นประเพณี 
วัฒนธรรมจงึเป็นทัง้ความคดิเหน็หรือการกระท าของมนุษย์
ในส่วนรวมทีเ่ป็นลักษณะเดยีวกันและส าแดงใหป้รากฏเป็น
ภาษา ความเชื่อ ระเบยีบ ประเพณี”



4.2 ลักษณะของ
วัฒนธรรม

• วัฒนธรรมเป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิจากการเรียนรู้

• วัฒนธรรมเป็นมรดกทางสังคม

• วัฒนธรรมเป็นวถิชีวีติหรือแบบแผนของการด าเนินชวีติ
ของมนุษย์

• วัฒนธรรมเป็นสิง่ไม่คงที่



4.3 ประเภทของวัฒนธรรม

• วฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม เกิดจากการกระท าของมนษุย ์เช่น

- สิ่งก่อสรา้ง ท่ีอยูอ่าศยั

วัดไทย มัสยิด/สเุหร่าโบสถ์คริสต์



บ้านไทย-บ้านฝร่ัง

4.3 ประเภทของวัฒนธรรม



- เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้



-งานศิลปะ



4.2 ประเภทของวัฒนธรรม



4.3 ความสัมพนัธร์ะหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม

– ภาษาเป็นวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะ
สงัคม ภาษาในแตล่ะสงัคมอาจสื่อนยั
ทางความหมายตา่งกนั

สงัคมไทยมองหมาวา่เป็นสตัวช์ัน้ต  ่าแตค่นตะวนัตกมองหมาวา่
เป็นสตัยท่ี์ซื่อสตัย ์

เป็นเพื่อนของคน  เขาจงึไมเ่รยีกใครวา่ หมา



ปัจจัยร่วมของภาษา
กับวัฒนธรรม

ภาษาและวฒันธรรมมีความเปลี่ยนแปลง

ภาษาเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรม
ภาษาท าใหม้นษุยผ์ลิตสรา้ง รือ้ฟ้ืน สะสม ตอ่เติมและเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมทางวฒันธรรมได้

ภาษาและวฒันธรรมเป็นมรดกท่ีสงัคมมนษุยส์รา้งขึน้



เหตุทีท่ าใหภ้าษาและวัฒนธรรม
เปล่ียนแปลง

การสะสมวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเ้หมาะกับบริบททางสังคม
วัฒนธรรม

การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น



ลักษณะความสัมพันธร์ะหว่างภาษากับวัฒนธรรม

ภาษาเป็นวัฒนธรรม

• ท านองเสนาะ
• นิทาน
• เพลงพืน้บ้าน
• การสวด  เห ่ กล่อม
• ประวัตศิาสตร์
• ความคดิความเชือ่ ศาสนา

ภาษาเป็นเคร่ืองมอืถา่ยทอดและบันทกึวัฒนธรรม



ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ

วัฒนธรรม

 ภาษาเป็นเคร่ืองชีใ้หเ้หน็ความจ าเพาะทางวัฒนธรรมของ
แต่ละสังคม
 บางชนเผ่าไม่รู้จักการเปรียบเทยีบความเยน็แบบ

น า้แข็ง
 ชาวเอสกโิมมคี าเรียกหมิะมากมายเพราะ

สภาพแวดล้อมเตม็ไปด้วยหมิะ
 ค าไทยเป็นค าทีส่ะทอ้นล าดับชั้นหรือความต่างของ

บุคคล เช่น ค าราชาศัพท ์ค าว่า หนู คอืสรรพนามที่
เดก็พดูกับผู้ใหญ่  หรือค าว่า กนิ  เสวย สวาปาม ฉัน  
เป็นต้น

“ส าเนียงส่อภาษากริิยาส่อสกุล”



ลักษณะความสัมพันธ์
ระหว่างภาษากับ
วัฒนธรรม













ลักษณะความสัมพันธร์ะหว่างภาษากับวัฒนธรรม

• ภาษาเป็นเครือ่งชีใ้หเ้ห็นความสมัพนัธแ์ละสถานภาพของบคุคลในสงัคม

–ภาษาระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

–ภาษาระหวา่งพอ่แมล่กู

–ภาษาระหวา่งเพ่ือน



• วฒันธรรมในการใชภ้าษาเพ่ือการสื่อสาร
–ใชภ้าษาไดถ้กูตอ้งตามแบบแผน
–ใชค้  า ส  านวนไดถ้กูตอ้งตามความหมาย
–พดูอย่างชดัเจน
–ใชถ้อ้ยค าสภุาพ
–ใชภ้าษาใหถ้กูตอ้งตามกาลเทศะ

วัฒนธรรมในการใช้ภาษา



วัฒนธรรมในการใช้ภาษา

วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพือ่การส่ังสอน

• ส านวน สุภาษิต

• นิทาน นิยาย

• การเปรียบเทยีบ  อุปมาอุปไมย

วัฒนธรรมในการใช้ภาษาเพือ่การสร้างสรรค์

• วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง

• งานสารคด ี 



ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทยทีต่้อง
พจิารณา

1. ภาษาไทยมีระเบียบการใชถ้อ้ยค าให้
เหมาะสมกบัฐานะของบคุคล

• - การใชภ้าษากบัสถาบนัพระมหากษัตรยิ์

• - การใชภ้าษากบัวฒันธรรมดา้นศาสนา

• - การใชภ้าษากบัวฒันธรรมการนบัถือผู้
อาวโุสกวา่

2. ภาษาไทยมีการใชภ้าษาโดยค านงึถึง
กาลเทศะและความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล

• ภาษาปาก - เพ่ือนกบัเพ่ือน

• ภาษากึ่งทางการ – นกัศกึษากบัอาจารย ์ 
เจา้นายกบัลกูนอ้ง

• ภาษาทางการ – ภาษาในงานพิธี  ใน
โอกาสส าคญัตา่งๆ



ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทยทีต่้อง
พจิารณา

ตัวอย่างระดับภาษา

ภาษาปาก ภาษากึง่ทางการ ภาษาทางการ

พอ่แม่ คณุพอ่คณุแม่ บิดามารดา

รถปิกอพั รถกระบะ รถบรรทกุขนาดเลก็

คอนโด คอนโดมิเนียม อาคารชดุ

จบัรถไฟ นั่งรถไฟ โดยสารรถไฟ

ย่ืนโนติส๊ มีเง่ือนไข เสนอเง่ือนไข



ลักษณะส าคัญของ
วัฒนธรรมในการใช้
ภาษาไทยทีต่้อง
พจิารณา

การใช้ภาษาต้องมวีจิารณญาณและมคีวามรอบคอบ

การใช้ภาษาอย่างมวีจิารณญาณ มดีังนี้

- การใช้ภาษาไทยเฉพาะท้องถิน่

- การใช้ภาษาไทยกับคนต่างถิน่

- การใช้ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย



ลักษณะส าคัญของ
วัฒนธรรมในการใช้
ภาษาไทยทีต่้อง
พจิารณา

การใช้ภาษาอย่างรอบคอบ ต้องค านึงถงึสิ่งต่อไปนี้

- การใช้ภาษาตามเพศ

- การใช้ภาษาตามวัย

- การใช้ภาษาตามอาชีพ

- การใช้ภาษาตามการศึกษา

- การใช้ภาษาตามต าแหน่งฐานะทางสังคม

- การใช้ภาษาตามโอกาส

- การใช้ภาษาตามความสนิทสนมใกล้ชิด



สรุป

• วฒันธรรมคือสิ่งท่ีมนษุยเ์ปลี่ยนแปลง ปรบัปรุงหรอืผลิตสรา้งขึน้เพ่ือความเจรญิงอกงามในวิถีชีวิตของ
มนษุยใ์นสว่นรวมท่ีถ่ายทอดกนัได ้วฒันธรรมจงึเป็นสิ่งอนัเป็นผลผลิตของสว่นรวมท่ีมนษุยไ์ดเ้รยีนรูม้าจาก
คนสมยัก่อนสืบต่อกนัมาเป็นประเพณี

• วฒันธรรมเป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรูแ้ละเป็นสิ่งท่ีไมค่งท่ี มีทัง้แบบท่ีตายตวัและไมต่ายตวั

• ภาษาเป็นวฒันธรรมเฉพาะของแตล่ะสงัคม ภาษาในแตล่ะสงัคมอาจสื่อนยัทางความหมายตา่งกนั

• ภาษามีจดุรว่มกบัวฒันธรรม เป็นสว่นหนึ่งในการบนัทกึและถ่ายทอดวฒันธรรมในแตล่ะสงัคม

• การใชภ้าษายงัตอ้งค านงึถงึวฒันธรรมของแตล่ะสถานท่ี เช่น การค านงึถงึระดบัภาษา การใชภ้าษาให้
ถกูตอ้งตามกาลเทศะ



มห

จบบทที ่4


