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การแปรและความหลากหลาย

ทางภาษา

พาวเวอรพ์อยทป์ระกอบการบรรยาย
รายวิชาภาษาไทยเชิงสังคมวิทยา รหสัวิชา 1542107



ความหมายของการแปร

“การแปร” หรือ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “variation” หมายถงึ 
การทีข่องส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือประเภทใดประเภทหน่ึงมีความ
แตกต่างเกิดขึน้ หรือเปล่ียนไปตามปัจจัยต่างๆ 

คาํว่าการแปรมาจากคาํกริยาว่า “แปร” ซึ่งตรง กับ
ภาษาอังกฤษว่า “vary” 

อาจใช้คาํว่า “การแปร” โดยหมายถงึ การเปล่ียน ต่าง หรือ
เบีย่งเบนไปจากความหมายปรกต ิหรือมาตรฐาน 



5.1 การแปรของ
ภาษา

ภาษาเป็นสมบัตขิองสังคมและมกีาร
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา

ภาษามักมกีารแปร (vary) ไปตาม
ปัจจัยทางสังคมทีใ่ช้ภาษาน้ัน

การแปร หมายถงึ การเปล่ียนรูปแบบ
ไปจากรูปมาตรฐาน แต่รูปใหม่ยัง
แสดงใหเ้หน็ถงึรูปเดมิอยู่ เช่น
มหาวิทยาลัย แต่ปัจจุบันนิยมใช้คาํว่า 
มหาลัย หรือ มอ 



5.1 การแปรของภาษา

• การแปรของภาษาสามารถเกิดขึน้ไดด้งันี ้

ระบบทีเ่กดิการแปร ตัวอย่างการแปร

1. ระบบเสียง การออกเสียง ร เป็น ร (รวัลิน้) ร
ปกติ หรอื ล

2. ค าศพัท์ ค  าวา่ด ูมีการแปรเป็นค าวา่ แล, 
เบิ่ง ในภาษาถ่ิน

3. ประโยค การสลบัท่ีของค า, เพิ่มค าวา่ “ถกู”
ในประโยค เช่น หมากดัเขา / เขา
ถกูหมากดั



5.2 การเปลี่ยนแปลงของภาษา

การเปล่ียนแปลงของภาษา คือการเปรียบเทยีบรูปของภาษาที่
เปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาทีแ่ตกต่างกัน เกิดขึน้ได้กับทุกระดับของ
ภาษา 

การเปล่ียนแปลงของภาษา ได้แก่

3.2.1 การเปล่ียนแปลงระดับเสียงหรือการกลายเสียง (sound change) 
เช่น เสียง ฃ ฅ ทีเ่คยใช้ในอดตีแต่ปัจจุบันสูญหายไป เหลือเพยีงเสียง ข 
เท่าน้ัน



5.2 การ
เปลีย่นแปลง

ของภาษา
• เพราะเหตุใด ฃ ฅ ถงึ

หายไป 

การประดิษฐ์พิมพดี์ด
ไทยครัง้แรก ปี พ.ศ. 

2434

การประกาศงดใช ้ฃ ฅ ใน
สมยัจอมพล ป.พิบลู

สงคราม



5.2 การเปลี่ยนแปลงของภาษา

บางเสียงอาจมกีารสูญหายไปในอนาคต เช่น เสียงควบกลํา้ /ร/ ในภาษาไทย เรียกอีก
อย่างว่า การสูญเสียเสียง

บางเสียงมกีารเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะบางประการ เช่น เปลี่ยนจากเสียงก้อง (voice 
sound) มาเป็นเสียงไม่ก้อง (voiceless sound) เช่น เสียง /t/ เปลี่ยนเป็นเสียง /d/ 

นอกจากน้ัน ยังมกีารเปลี่ยนจากเสียงกักเป็นเสียงสอดแทรก เช่น เสียง /t/ เปลี่ยนเป็น
เสียง /s/ 



5.2 การเปลีย่นแปลงของภาษา

• 3.2.2 การเปลี่ยนแปลงของภาษาในระดับคาํหรือประโยค
– การเปลี่ยนแปลงในระดับคาํ ได้แก่ การใช้คาํว่า การหรือความ นาํหน้าคาํกริยา 

เช่นคาํว่า พฒันา เปลี่ยนเป็น การพฒันา ซึง่ไม่พบในสมัยสุโขทยัและอยุธยา
ตอนต้น

– การเปลี่ยนแปลงในระดับคาํยังรวมถงึการเกดิคาํใหม่ ๆ ขึน้จากปัจจัยทางสังคม 
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี

– การเปลี่ยนแปลงในระดับประโยค (syntatic change) ได้แก่ การใช้รูปประโยคที่
ไม่เคยปรากฏในอดตี เช่น “ระเบยีบนีถู้กกาํหนดขึน้มาเพือ่”



5.2 การเปลี่ยนแปลงของภาษา

• 3.2.3 สาเหตุการเปล่ียนแปลงของภาษา 

– ปัจจัยภายในสังคม

– ปัจจัยเร่ืองผู้ใช้ภาษา ได้แก่ เพศ วัย การศึกษา สถานะทาง
สังคม ถิน่ทีอ่ยู่อาศัย

– ปัจจัยภายนอกสังคม ได้แก่ การยืมคาํจากภาษาต่างประเทศ 
อิทธิพลทางเทคโนโลยี 



5.3. ภาวะหลายภาษาในสังคมไทย

ภาวะหลายภาษา 
(multilingualism) คอื ภาวะ
ทีค่นในสังคมพดูได้มากกว่า 

1 ภาษา

คนทีม่ภีาวะหลายภาษา 
เรียกว่า คนหลายภาษา 

(multilingual)

ถ้าบุคคลในสังคมพดูได้ 2
ภาษาเทา่น้ัน เรียกว่า คน

สองภาษาหรือผู้รู้สองภาษา 
(bilingual)

ผู้รู้สองภาษา เช่น ผู้ทีพ่ดูได้
ทัง้ภาษาไทย จนี หรือคน
อสีานทีพ่ดูได้ทัง้ ภาษาถิน่

อสีาน และภาษาเขมร

ผู้รู้สองภาษาอาจไม่
จาํเป็นต้องรู้ทัง้สองภาษา

อย่างถ่องแทเ้หมือนเจ้าของ
ภาษา แต่ต้องรับรู้ เข้าใจ 

และสามารถใช้ภาษาทีส่อง
ได้พอสมควร



5.3. ภาวะหลายภาษาในสังคมไทย

ภาวะหลายภาษาในสังคมไทย ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทยทีอ่าศัยอยูร่่วมกันในพืน้ทีใ่ด
พืน้ทีห่น่ึงอยา่งถาวรจนกลายเป็นสังคมไทยขึน้ มวัีฒนธรรมและมปีฏสิัมพนัธ์
กัน กลุ่มคนในสังคมมีความสามารถในการ ใช้ภาษาไดห้ลากหลาย ทาํให้
สังคมไทยกลายเป็น สังคมหลายภาษา (multilingual society)

สังคมหลายภาษาเกดิจากปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีการอพยพยา้ยถิน่ฐาน การ
ตดิตอ่สือ่สารและการรับวัฒนธรรมจากสังคมอืน่เขา้มา ทาํใหสั้งคมโดยส่วน
ใหญ่ไม่ใช่สังคมหน่ึงภาษา (monolingual society) อกีตอ่ไป



5.3. ภาวะหลายภาษาในสังคมไทย

• การเลือกภาษาในสังคมหลายภาษา (language choice)

– เลือกตามความพอใจ ในบางสังคม ภาษาทุกภาษามคีวามสาํคัญเทา่กัน เช่น 
เมอืงควิเบก ประเทศแคนาดา มกีารใช้ภาษาฝร่ังเศสกับภาษาอังกฤษโดยเทา่
เทยีมกัน ผู้คนในสังคมสามารถเลือกใช้ภาษาไหนกไ็ด้

– เลือกตามอทิธิพลการใช้ภาษา กล่าวคอื บุคคลในสังคมจะต้องใช้ภาษาในถูกกับ
แวดวง (domain) ทีก่าํหนดไว้ว่าต้องใช้ภาษารูปแบบใดในสถานการณใ์ด หรือ
เรียกว่า ทวิภาษณ ์(disglossia)



5.3. ภาวะหลายภาษาใน
สังคมไทย

• ทวิภาษณ ์(disglossia)

• ในสังคมไทยเป็นทวิภาษณท์ีม่ีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการใช้ภาษาในสังคมอื่น 
เน่ืองจากเป็นสังคมทีม่ีการแบ่งภาษาออกเป็นระดับการใช้ทีต่ายตัว

• ความเป็นทวิภาษณใ์นสังคมไทย ได้แก่ การใช้คาํราชาศัพทใ์นสถานการณท์ีเ่กี่ยวกับ
พระมหากษัตริย ์หรือใช้ภาษาระดับพธีิการในสถานการณเ์กี่ยวกับพระมหากษัตริย์



การแปรของภาษา คือการเปล่ียนรูปแบบไปจากรูปมาตรฐาน แต่รูปใหม่ยังแสดงใหเ้หน็ถงึรูปเดิมอยู่ ภาษา
มักมีการแปรไปตามสภาพสังคม

การแปรสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในระดับเสียง ระดับคาํ และระดับประโยค

การเปล่ียนแปลงของภาษา คือ การใช้ภาษาทีม่กีารเปล่ียนแปลงไปตามปัจจัยทางสังคมของภาษาน้ัน ๆ เช่น 
การกลายเสียง การเปล่ียนเสียง การเปล่ียนแปลงในระดับคาํ และการเปล่ียนแปลงในระดับประโยค

ภาวะหลายภาษาในสังคมไทย คือ การทีใ่นสังคมใช้ภาษาหลากหลายตามการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
อิทธิพลทางเทคโนโลยี

การเลือกใช้ภาษาในสังคมไทยมักถูกกาํหนดโดยสถานการณ ์หรือทีเ่รียกว่า ทวภิาษณ์

5.4. สรุป
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