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โมดูลที่10

Sociolinguistics
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ ไม่ใช่หน้าที่ ของ นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา

1.   ศึกษา ปัจจัย ทาง สังคม ที่ มี อิทธิพล ต่อ การ ใช้ ภาษา ของ คนใน สังคม

2.   ศึกษา ลักษณะ ของ ภาษา ที่ แปร ไป ตาม ภูมิศาสตร์ และ เชื้อ ชาติ ที่ ต่าง กัน

3.   ศึกษา ลักษณะ และ สาเหตุ และ ผลก ระ ทบ ของ การ เปลี่ยนแปลงทาง ภาษา

4.   ศึกษา ปรากฏการณ์ ทาง สังคม ที่ เกี่ยวข้อง กับ ภาษา เช่น ภาวะ สอง ภาษา

5.   ศึกษา ปัจจัย ทาง ชีววิทยา ที่ มี ต่อ การ พัฒนา ภาษา ของ มนุษย์ และ สัตว์

2.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ คือ ขอบเขต การ ศึกษา สาขา ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา

1.   ระดับ บน และ ระดับ ล่าง

2.   ระดับ ท้อง ถิ่น และ ระดับ ประเทศ

3.   ระดับ ประเทศ และ ระดับ โลก

4.   ระดับ จุลภาค และ ระดับ มหภาค

5.   ระดับ ปัจจุบัน และ ระดับ อนาคต

3.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวแปร ทาง สังคม (social variable)

1.   ชนชั้น เพศ และ วัย

2.   ภาษา ระดับ ทางการ

3.   อวัยวะ สำหรับ ออก เสียง

4.   ภาวะ หลาย ภาษา

5.  การ ค้า และ การ ลงทุน

4.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวแปร ทาง ภาษา (linguistic variable)

1.   ชนชั้น เพศ และ วัย

2.   ภาษา ระดับ ทางการ

3.   อวัยวะ สำหรับ ออก เสียง

4.   ภาวะ หลาย ภาษา

5.   การ ค้า และ การ ลงทุน

5.   วิธ ภาษา (variety) คือ อะไร

1.   ภาษา ต่างๆ

2.   ภาษา ถิ่น

3.   ภาษา ระดับ ต่างๆ

4.   ภาษา ผสม แก้ขัด

5.   ถูก ทุก ข้อ
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6.    ภาษา ทาง ดา้น กฎหมาย ภาษา ทาง ดา้น โฆษณา และ ภาษา ดา้น การ ทอ่ง เทีย่ว เปน็ ตวัอยา่ง ของ ตวัแปร ทาง ภาษา 

แบบ ใด

1.   ภาษา ถิ่น

2.   ทำเนียบ ภาษา 

3.   วัจน ลีลา

4.   ภาษา ผสม

5.   ภาวะ หลาย ภาษา

7.   ภาษา ระดบั ชาว บา้น ภาษา ระดบั เปน็ ทางการ และ ภาษา ระดบั วชิาการ เปน็ ตวัอยา่ง ของ ตวัแปร ทาง ภาษา แบบ ใด

1.   ภาษา ถิ่น

2.   ทำเนียบ ภาษา 

3.   วัจน ลีลา

4.   ภาษา ผสม

5.   ภาวะ หลาย ภาษา

8.   ระดับ การ เปลี่ยนแปลง ทาง ภาษา (language change) เกี่ยวข้อง กับ ระดับ ใด น้อย ที่สุด

1.   ตัว อักษร

2.   การ ออก เสียง

3.   คำ ศัพท์

4.   ประโยค

5.   ความ หมาย

9.   ปัจจัย ใด เป็น ปัจจัย ที่ สำคัญ ที่สุด ของ การ เปลี่ยนแปลง ทาง ภาษา

1.   ภูมิศาสตร์

2.   เศรษฐกิจ

3.   เชื้อ ชาติ

4.   การ ศึกษา

5.  เวลา 

10.  ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ ไม่นับ เป็น สาเหตุ หลัก ของ การ สลับ ภาษา (code switching)

1.   ความ ต้องการ บรรยาย ความ รู้สึก อย่าง ลึก ซึ้ง

2.   ความ ต้องการ ใช้ คำ ศัพท์ ที่ ไม่มี ใน ภาษา แรก

3.   ความ ต้องการ แสดง ความ รู้สึก รัก และ สามัคคี

4.   ความ ต้องการ แสดง อารมณ์ ต่อ คู่ สนทนา

5.   ความ ต้องการ รักษา ระยะ ห่าง กับ ผู้ ร่วม สนทนา
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แผนผังแนวคิด
Sociolinguistics

  อายุ  วัจน ลีลา 

  เพศ  ทำเนียบ ภาษา 

  ชนชั้น 

  ทาง สังคม 

  การ ศึกษา  วิธ ภาษา

ภาษาศาสตร์สังคมวิทยา

ความ หมาย และ

 การ จำแนก ประเภท

ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา 

จุลภาค

ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา

 มหภาค

ตัวแปร ทาง สังคม ตัวแปร ทาง ภาษา การ เปลี่ยนแปลง 

ของ ภาษา

ภาษา สอง ภาษา และ 

ภาวะ หลาย ภาษา

ระดับ

 โครงสร้าง คำ

  ภูมิศาสตร์  สำเนียง  ระดับ เสียง  ภาวะ สอง ภาษา

  เชื้อ ชาติ  ภาษา ถิ่น    ภาวะ หลาย ภาษา

ระดับ โครงสร้าง

 ประโยค

ภาษา เฉพาะ 

วงการ

ระดับ 

ความ หมาย

อาชีพ และ 

ความ สนใจ

ระดับ คำ ศัพท์

ปัจจัย อื่นๆ
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แผนการสอนโมดูลที่10
Sociolinguistics

แนวคิด
1.   ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา  (sociolinguistics)  เป็น สาขา วิชา ที่ ศึกษา ภาษา ซึ่ง ได้ รับ อิทธิพล จาก 

ปัจจัย ทาง สังคม ต่างๆ ขอบเขต ของ การ ศึกษา แบ่ง ออก เป็น สอง ระ ดับ ใหญ่ๆ  ได้แก่  ภาษาศาสตร์ 

สังคมวิทยา ระดับ จุลภาค  (micro-sociolinguistics)  และ ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ระดับ มหภาค 

(macro-sociolinguistics)

2.   ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ระดับ จุลภาค  (micro-sociolinguistics)  ครอบคลุม การ ศึกษา ความ 

สัมพันธ์ ระหว่าง ตัวแปร ทาง สังคม (social variables) และ ตัวแปร ทาง ภาษา (linguistic variables)

3.   ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ระดับ มหภาค  (macro-sociolinguistics)  ครอบคลุม การ ศึกษา 

ปรากฏการณ์ ทาง ภาษา ต่างๆ หลาย ปรากฏการณ์ ที่ นักศึกษา ควร ทราบ ได้แก่ การ เปลี่ยนแปลง ของ 

ภาษา (language change) ภาวะ สอง ภาษา และ ภาวะ หลาย ภาษา (bilingualism and multilin-

gualism)

วัตถุประสงค์
เมื่อ ศึกษา โมดูล ที่ 10 จบ แล้ว นักศึกษา สามารถ

1.  ระบุ ความ หมาย และ ระดับของ ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา และหน้าที่ ของ นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา 

2.   อธิบาย ความ หมาย ของ ตัวแปร ทาง สังคม และ ตัวแปร ทาง ภาษา  และ อิทธิพล ของ ตัวแปร ทาง สังคม ที ่

มี ต่อ ตัวแปร ทาง ภาษา

3.   อธิบาย การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา ใน ระดับ ต่างๆ  สาเหตุ และ ทัศนคติ ของ คนใน สังคม ที่ มี ต่อ การ 

เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา  รวม ถึง ลักษณะ การ ใช้ ภาษา ของ คนใน สังคม ที่ มี ภาวะ สอง ภาษา และ ภาวะ 

หลาย ภาษา 

กิจกรรมการเรียน
1.  ทำ แบบ ประเมิน ผล ตนเอง ก่อน เรียน ใน คู่มือ การ ศึกษา โมดูล ที่ 10

2.  อ่าน แผนการ สอน ประจำ โมดูล

3.  อ่าน สาระ สำคัญ 

4.  ศึกษา เพิ่ม เติม จาก สื่อ เสริม ออนไลน์ ประจำ โมดูล

5.  ทำ กิจกรรม ที่ กำหนด ไว้ ใน คู่มือ การ ศึกษา

6.  ติดตาม ประกาศ ออนไลน ์ 

7.  เข้า ร่วม การ สนทนา ถาม และ ตอบ คำถาม กับ เพื่อน นักศึกษา และ อาจารย์ ใน ห้อง สนทนา

8.  ทำ แบบ ประเมิน ผลตนเอง หลัง เรียน
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ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา หรือ ภาษาศาสตร์ สังคม (Sociolinguistics) เป็น แขนง หนึ่ง ของ ภาษาศาสตร ์

ซึ่ง มอง ภาษา ว่า เป็น ปรากฏการณ์ ทาง สังคม และ วัฒนธรรม แบบ หนึ่ง  สาขา วิชา ภาษาศาสตร์ สังคม นี้ มี ความ 

เกี่ยวข้อง กับ สาขา วิชา ต่างๆ ใน สังคมศาสตร์  โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง จิตวิทยา สังคม โบราณคดี สังคมวิทยา และ 

มานุษยวิทยา

นัก ภาษาศาสตร์ สังคม จึง มุ่ง วิเคราะห์ และ อธิบาย คุณสมบัติ รวม ทั้ง ส่วน ประกอบ ต่างๆ  ของ ภาษา ที่ ได้ 

รับ อิทธิพล จาก ปัจจัย ทาง สังคม และ บริบท แวดล้อม เพื่อ สร้าง ทฤษฎี สำหรับ อธิบาย ปัจจัย ที่ ทำให้ คนใน ชุมชน ใช ้

หรือ เลือก ใช้ ภาษา แบบ ใด แบบ หนึ่ง ดัง นั้น จึง อาจ กล่าว โดย สรุป ว่า ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา คือ การ ศึกษา ภาษา ที ่

มี ความ สัมพันธ์ กับ ตัวแปร ทาง สังคม ซึ่ง ได้แก่ ภูมิลำเนา ชนชั้น ทาง สังคม ระดับ การ ศึกษา สาขา วิชา หรือ อาชีพ ที่ 

ศึกษา อายุ เพศ และ เชื้อ ชาติ เป็นต้น เพื่อ ให้ เข้าใจ โครงสร้าง และ หน้าที่ ของ ภาษา ที่ ใช้ ใน การ สื่อสาร ได้ ดี ยิ่ง ขึ้น

10.1ความหมายและการจำแนกประเภทของภาษาศาสตร์สังคมวิทยา(Definitionand

 ClassificationofSociolinguistics)
นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา แบ่ง การ ศึกษา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา และ สังคม ออก เป็น   2   ระดับ 

ได้แก่ 

10.1.1ภาษาศาสตร์สังคมวิทยาจุลภาค(Micro-sociolinguistics) เน้น การ ศึกษา อิทธิพล ทาง สังคม ที่ มี 

ตอ่ การ ใช ้ภาษา ของ คนใน สงัคม รวม ทัง้ ความ สมัพนัธ ์ระหวา่ง รปู แบบ และ แบบแผน ของ ภาษา ที ่ใช ้กบั คณุลกัษณะ 

หรือ ปัจจัย ทาง สังคม ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัย ทาง ภูมิศาสตร์ ชนชั้น ทาง สังคม การ ศึกษา อาชีพ อายุ เพศ และ เชื้อ ชาต ิ

ซึ่ง ปัจจัย ต่างๆ เหล่า นี้ ก่อ ให้ เกิด ความ หลาก หลาย ใน ภาษา ถิ่น (dialect) วัจน ลีลา (stylistic variation) และ 

ภาษา เฉพาะ กลุ่ม (register variation) 

10.1.2ภาษาศาสตร์สังคมวิทยามหภาค (Macro-sociolinguistics) เน้น การ ศึกษา แนวคิด และ การ 

ก ระ ทำ ของ คนใน สังคม กับ ภาษา  เช่น  ทัศนคติ  (attitude)  ของ คนใน สังคม ที่ มี ต่อ รูป แบบ และ แบบแผน ของ 

ภาษา การ เปลีย่น ภาษา (language shift) การ ศกึษา และ วธิี การ ฟืน้ฟู ธำรง รกัษา ภาษา ใน ภาวะ วกิฤต (language 

maintenance) ปฏิสัมพันธ์ ระหว่าง ชุมชน ที่ มี รูป แบบ หรือ แบบแผน ใน การ ใช้ ภาษา ถิ่น ที่ ต่าง กัน  ตลอด จน 

พฤติกรรม ของ ผู้ ใช้ ภาษา ใน สังคม  เช่น ความ พยายาม ของ ผู้ อพยพ ที่ จะ ธำรง รักษา ภาษา แม่ ใน บาง สถานการณ ์

ซึ่ง แสดง ให้ เห็น ว่า เอกลักษณ์ ทาง สังคม มี อิทธิพล ต่อ การ เลือก ใช้ ภาษา

กิจกรรมที่1

ให้นักศึกษาเขียนสรุปหน้าที่ของนักภาษาศาสตร์สังคม(sociolinguists)อย่างสั้นๆ
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10.2ภาษาศาสตร์สังคมวิทยาจุลภาค(Micro-sociolinguistics)
การ ศึกษา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา และ สังคม ใน ระดับ จุลภาค มี ความ เกี่ยวข้อง กับ ตัวแปร ต่างๆ 

(variables หรือ variants) อัน ก่อ ให้ เกิด ความ หลาก หลาย ทาง ภาษา (language variation) นัก ภาษาศาสตร์ 

สังคมวิทยา จะ กล่าว ถึง ตัวแปร สำคัญ สอง กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ตัวแปร ทาง สังคม (social variables) ซึ่ง ก่อ ให้ เกิด 

ตัวแปรอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มตัวแปร ทาง ภาษา (linguistic variables) 

10.2.1ตัวแปรทางสังคม (SocialVariables)ปัจจัย ทาง สังคม ส่ง อิทธิพล ต่อ การ กำหนด รูป แบบ ใน 

การ ใช้ ภาษา ใน ชีวิต ประจำ วัน อย่าง หลีก เลี่ยง ไม่ ได้  ยูล  (Yule,  1996)  ยก ตัวอย่าง การ ขอร้อง หรือ บอก ให้ ผู้ อื่น 

กระทำ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง  ผู้ พูด มี ทาง เลือก ใน การ ใช้ คำ และ รูป แบบ ประโยค ได้ มากกว่า หนึ่ง แบบ ใน ภาษา อังกฤษ  ไม ่

ว่า จะ เป็น รูป แบบ ประโยค คำถาม ที่ เป็น ทางการ ขึ้น ต้น ด้วย Could ใน Could you please close  the door? 

ซึ่ง ผู้ พูด มัก จะ มี ท่าที และ น้ำ เสียง ที่ สุภาพ ตาม ไป ด้วย เนื่องจาก ความ ไม่ คุ้น เคย กับ คู่ สนทนา ประกอบ กับ คู่ สนทนา 

มี ชนชั้น ทาง สังคม สูง หรือ ผู้ พูด อาจ เลือก ใช้ ประโยค คำถาม แบบ ไม่ เป็น ทางการ ขึ้น ต้น ด้วย Why (+ not)? ใน 

Why aren’t you shutting  the door? ซึ่ง แสดง ถึง ความ สนิท สนม ระหว่าง คู่ สนทนา หรือ อารมณ์ ที่ ค่อน ข้าง 

ขุ่น เคือง ของ ผู้ พูด  หรือ ผู้ พูด อาจ เลือก ใช้ รูป แบบ ประโยค คำ สั่ง SHUT THE DOOR! พร้อม กับ การ ตะโกน 

และ การ ชี้ นิ้ว เพื่อ แสดง ว่า ตน มี สถานะ ที่ เหนือ กว่า คู่ สนทนา มี อารมณ์ โกรธ รุนแรง หรือ อาจ เป็น เพศ ชาย ดัง นั้น 

ตัวแปร ทาง สังคม ที่ สำคัญ ประกอบ ด้วย ปัจจัย ต่างๆ  เช่น ภูมิศาสตร์  เชื้อ ชาติ  อายุ  เพศ ชนชั้น ทาง สังคม การ 

ศึกษา อาชีพ และ อื่นๆ

1)  ภมูศิาสตร ์(Geography) การ ใช้ ภาษา แต่ละ ภาษา มัก มี ความ หลาก หลาย เนื่อง มา จาก ภูมิลำเนา  

ที่ แตก ต่าง กัน ของ ผู้ ใช้ ภาษา ภาษา อังกฤษ นับ เป็น ภาษา หนึ่ง ซึ่ง มี ความ หลาก หลาย ด้าน ภูมิศาสตร์ มาก เนื่องจาก 

 ผู ้ใช ้ภาษา นี ้เปน็ ภาษา แรก อาศยั อยู ่ใน หลาย ประเทศ ไดแ้ก ่สห ราช อาณาจกัร สหรฐัอเมรกิา สาธารณรฐั ไอรแ์ลนด ์

แคนาดา  ออสเตรเลีย  และ นิวซีแลนด์  นอกจาก นี้ ยัง มี อีก หลาย ประเทศ ที่ กำหนด ให้ ภาษา อังกฤษ เป็น ภาษา ที่ 

สอง หรือ ภาษา ราชการ เช่น สิงค์ โปร์ อินเดีย และ ประ เท ศอื่นๆ ใน ทวีป แอฟริกา และ อเมริกา กลาง ที่ เคย มี ความ 

สัมพันธ์ กับ สห ราช อาณาจักร มา ใน ประวัติศาสตร์ 

นอกจาก นี้ การ ใช้ ภาษา อังกฤษ ภายใน สห ราช อาณาจักร หรือ ใน สหรัฐอเมริกา เอง ก็ มี ความ หลาก 

หลาย ไป ตาม ท้อง ที่ รูป แบบ การ ใช้ ภาษา อังกฤษ ใน กรุง ลอนดอน นับ เป็น รูป แบบ มาตรฐาน และ มี ศักดิ์ศรี มากกว่า 

รูป แบ บอื่นๆ  เช่น  ยอร์ค เชียร์  ลิเวอร์พูล  เบอร์ มิง แฮม หรือ โค เวน ทรี  ประเทศ สหรัฐอเมริกา มี การ แบ่ง เขต 

 รูป แบบ ของ ภาษา อังกฤษ แบบ อเมริกัน ออก เป็น สิบ เขต ใหญ่ๆ  ได้แก่  นิ วอิ งก์ แลนด์ ตะวัน ออก นิวยอร์ก ซิตี้  

แอต แลน ติค ตอน กลาง  เพนซิลวาเนีย ใต้  เพนซิลวาเนีย ตะวัน ตก  เทือก เขา ทาง ตอน ใต้  มิด แลนด์ ตอน กลาง  

เขต ตะวัน ตก เฉียง เหนือ เขต ตะวัน ตก เฉียง ใต้ และ เขต ภาค กลาง ตอน เหนือ

2)  เชือ้ ชาต ิ(Ethnic Background) ภายใน ประเทศ หรือ ท้อง ที่ เดียวกัน รูป แบบ ภาษา ที่ ใช้ อาจ แตก 

ต่าง กัน เนื่องจาก อิทธิพล ของ เชื้อ ชาติ และ วัฒนธรรม ดั้งเดิม ของ ผู้ ใช้ ภาษา ตัวอย่าง ที่ เด่น ชัด ของ ภาษา อังกฤษ 

ได้แก่  รูป แบบ ของ ภาษา อังกฤษ แบบ สก็อตต์  (Scottish English)  ซึ่ง มี ความ โดด เด่น โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ทาง 

ระบบ เสียง  โครงสร้าง ประโยค และ คำ ศัพท์ เนื่องจาก อิทธิพล ของ ภาษา และ วัฒนธรรม ที่ ชาว สก็อตต์ สามารถ 

อนุรักษ์ ไว้ เป็น อย่าง ดี ทั้ง ใน สห ราช อาณาจักร หรือ ประ เท ศอื่นๆ  ที่ ชาว สก็อตต์ ย้าย ไป ตั้ง ถิ่นฐาน  เช่น  เมือง  

ดู นิ ดีน (Dunedin) ใน ประเทศ นิวซีแลนด์ หรือ แคว้น โน วา ส โก เทีย (Nova Scotia) ใน ประเทศ แคนาดา
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แม คอา เธอ ร์ (McArthur, 1996: 814) ยก ตัวอย่าง สระ ใน ภาษา อังกฤษ แบบ สก็อตต์ ซึ่ง แตก ต่าง 

จาก สระ ใน ภาษา อังกฤษ แบบ มาตรฐาน เป็น อย่าง มาก เช่น ชาว สก็อตต์ จะ ออก เสียง สระ ใน คำ ว่า home, stone 

และ go เป็น hame, stane และ gae ใน คำ ว่า house, out และ cow เป็น hoose, oot และ coo และ ใน คำ 

ว่า boot, good, moon และ do เป็น buit, guid, muin และ dui เป็นต้น ใน ด้าน คำ ศัพท์ คีน (Kean, 2001) 

ระบุ ว่า ภาษา อังกฤษ แบบ สก็อตต์ มี คำ ศัพท์ ต่างๆ ที่ ผู้ ใช้ หรือ ผู้ เรียน ภาษา อังกฤษ แบบ มาตรฐาน มัก ไม่ คุ้น เคย 

เช่น aye (แปล ว่า always), bonny (แปล ว่า pretty), braw (แปล ว่า beautiful), frae (แปล ว่า from), gang 

(แปล ว่า go), ken (แปล ว่า know), wee (แปล ว่า  little) และ twa (แปล ว่า two) เป็นต้น คำ บาง คำ ที่ สะกด 

เหมือน ภาษา อังกฤษ แบบ มาตรฐาน อาจ มี ความ หมาย ที่ ต่าง ออก ไป ใน ภาษา อังกฤษ แบบ สก็อตต์ เช่น cry (แปล ว่า 

call) stay (แปล ว่า live) และ writer (แปล ว่า lawyer)

อีก ตัวอย่าง หนึ่ง ของ ภาษา ที่ ได้ รับ อิทธิพล จาก เชื้อ ชาติ ได้แก่  ภาษา อังกฤษ ของ กลุ่ม คน เชื้อ สาย 

 แอ ฟ ริ กัน อเมริกัน  (Black  English  Vernacular  หรือ  BEV)  ซึ่ง ยูล  (Yule,  1996)  ระบุ ว่า มี โครงสร้าง  

ทาง ไวยากรณ์ ที่ ต่าง จาก มาตรฐาน ที่ กำหนด ไว้ เป็น อย่าง มาก เช่น

 

โครงสร้างทางไวยากรณ์ BlackEnglishVernacular

การละกริยาช่วย BE ในประโยค They mine. (ซึ่งควรจะเป็น They are mine.) 

You crazy (ซึ่งควรจะเป็น You are crazy.) 

การใช้โครงสร้างปฏิเสธซ้อนกันสองตัว He don’t know nothing. (ซึ่งควรจะเป็น He doesn’t know

 anything.) 

I ain’t afraid of no ghosts. (ซึ่งควรจะเป็น I’m not afraid 

of ghosts.) 

จึง ทำให้ ภาษา อังกฤษ ของ กลุ่ม คน เชื้อ สาย แอ ฟ ริ กัน อเมริกัน ได้ รับ สถานะ เป็น เพียง ภาษา พื้น บ้าน 

(vernacular)  แต่ อย่างไร ก็ ดี  แม้ จะ เป็น ภาษา อังกฤษ รูป แบบ ที่ ด้อย กว่า รูป แบบ อื่น  แต่ คน เชื้อ สาย แอ ฟ ริ กัน 

อเมริกัน ก็ สามารถ ใช้ ภาษา นี้ ใน ชีวิต ประจำ วัน และ บรรลุ วัตถุประสงค์ ใน สื่อสาร ได้ 

3)  อาย ุ(Age) ยูล (Yule, 1996) กล่าว ว่า งาน วิจัย หลาย ชิ้น แสดง ให้ เห็น ว่า อายุ เป็น อีก ปัจจัย หนึ่ง 

ที่ ทำให้ ภาษา เกิด ความ แตก ต่าง และ ความ แตก ต่าง จะ สังเกต ได้ ชัดเจน ยิ่ง ขึ้น ระหว่าง คน ที่ มี ช่วง อายุ ห่าง กัน มาก 

โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ภาษา รุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย และ ภาษา รุ่น หลาน เนื่องจาก กลุ่ม ผู้ สูง อายุ จะ ยัง คง พูด ถึง สิ่งของ ที่ ใช้ ใน 

ยุค เก่า เช่น คำ ว่า icebox และ wireless ใน ภาษา อังกฤษ เป็น สิ่งของ ที่ คน รุ่น ปัจจุบัน เลิก ใช้ แล้ว ใน ทาง กลับ 

กัน เยาวชน จะ มี การ ใช้ คำ สแลง  (slang)  และ มี คำ ที่ ไม่ เป็น ทางการ ใน ภาษา พูด เกิด ขึ้น ใหม่ อยู่ เสมอ  เช่น He’s 

like…, I’m like… และ Sucker! เป็นต้น

4)  เพศ (Gender) การ ศึกษา ทาง ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา พบ ว่า ใน ภาษา บาง ภาษา  เช่น Gros 

Ventre และ Koasati ของ ชาว อินเดียนแดง ผู้ หญิง และ ผู้ชาย ใช้ คำ ศัพท์ ที่ แตก ต่าง กัน ใน การ พูด ถึง สิ่ง เดียวกัน 

ใน ภาษา อังกฤษ มี การ ศึกษา พบ ว่า ใน กลุ่ม คน ที่ มี สถานะ ทาง สังคม เท่า เทียม กัน  ผู้ หญิง จะ ใช้ ภาษา ได้ ถูก ต้อง กว่า 

ผู้ชาย เนื่องจาก ผู้ชาย มี แนว โน้ม ที่ จะ ใช้ ภาษา ที่ เบี่ยง ออก ไป จาก มาตรฐาน เช่น ใช้ กริยา ผิด ใน ประโยค ต่อ ไป นี้
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•  I done it. (ซึ่ง ควร จะ เป็น I did it. หรือ I’ve done it.) 

•  It growed. (ซึ่ง ควร จะ เป็น It grew.) 

•  He ain’t. (ซึ่ง ควร จะ เป็น He isn’t/wasn’t/doesn’t/didn’t.)

ใน ด้าน วิธี การ พูด และ หัวข้อ ที่ พูด ซึ่ง สัมพันธ์ กับ เพศ แม คอา เธอ ร์  (McArthur,  1996)  และ ยูล 

(Yule, 1996) พบ วา่ ผูช้าย มกั พดู นอ้ย กวา่ ผู ้หญงิ โดย จะ เนน้ พดู เกีย่ว กบั ขา่วสาร กฬีา การเมอืง และ สถานการณ ์

ที่ สำคัญ และ นิยม พูด ตรง ไม่ อ้อมค้อม  ไม่ ค่อย ชอบ เล่า เรื่อง แต่ มัก จะ ให้ คำ แนะนำ  ซึ่ง ต่าง จาก ผู้ หญิง ที่ มัก จะ 

พูด มากกว่า  ใช้ โครงสร้าง ภาษา ที่ อ้อมค้อม กว่า  ชอบ เล่า เรื่อง หรือ แบ่ง ปัน ประสบการณ์  หลีก เลี่ยง การ ใช้ คำ ไม่ 

สุภาพ หรือ สร้าง ความ สะเทือน ใจ เช่น หลีก เลี่ยง คำ ว่า die โดย ใช้ go หรือ pass away แทน รวม ทั้ง มัก ชอบ 

ใช้ คำ คุณศัพท์ และ กริยา วิเศษณ์ เพื่อ ขยาย ความ หรือ เน้น ใน สิ่ง ที่ พูด เช่น ประโยค My dear, it’s just simply 

wonderful to see you! มี การ ใช้  วิเศษณ์ just และ simply ขยาย  คุณศัพท์ wonderful

อีก ประเด็น หนึ่ง ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา และ เพศ ได้แก่ ความ พยายาม ส่ง เสริม 

ความ เท่า เทียม กัน ระหว่าง เพศ หญิง และ เพศ ชาย โดย การ เลี่ยง คำ ที่ ก่อ ให้ เกิด ความ ไม่ เท่า เทียม หรือ แบ่ง เพศ 

เช่น  spokesman, housewife และ mailman  โดย ให้ ใช้ คำ ที่ ไม่มี การ ระบุ เพศ แทน  ได้แก่  spokesperson, 

homemaker และ mail  carrier  รวม ถึง การ หลีก เลี่ยง คำ สรรพนาม  ‘he’ แทน คน หรือ สัตว์ เมื่อ กล่าว ถึง โดย 

ทั่วๆ ไป ใน รูป เอกพจน์

5)  ชนชั้น ทาง สังคม (Social Class) ชนชั้น ทาง สังคม มัก วัด ได้ จาก ลักษณะ ของ อาชีพ การ งาน  

ราย ได้ หรือ สถานะ ทาง เศรษฐกิจ รวม ทั้ง ระดับ การ ศึกษา  ลา บอฟ  (Labov,  1972)  และ ทรัดกิลล์  (Trudgill, 

1974)  เป็น นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ราย แรกๆ ที่ทำการ ศึกษา การ แปล ของ เสียง  [r]  ท้าย พยางค์ ของ กลุ่ม 

คน ที่ มี ชนชั้น ทาง สังคม ที่ แตก ต่าง กัน  โดย วิล เลียม  ลา บอฟ ได้ ทำการ ศึกษา การ ออก เสียง พยัญชนะ ดัง กล่าว 

ของ พนักงาน ขาย ของ ใน ห้าง สรรพ สินค้า สาม แห่ง ใน เมือง นิวยอร์ก ซิตี้ ใน  ค.ศ. 1972  ห้าง สรรพ สินค้า แห่ง แรก 

(Saks) มี ลูกค้า ส่วน ใหญ่ มี ชนชั้น ทาง สังคม สูง  แห่ง ที่ สอง  (Macy’s) มุ่ง ไป ที่ ลูกค้า กลุ่ม ชนชั้น กลาง  และ แห่ง 

ที่ สาม  (Klein’s) เป็น ห้าง ที่ มี ชนชั้น แรงงาน เป็น ลูกค้า ส่วน ใหญ่ ลา บอฟ ได้ สมมุติ คำถาม เรื่อง ที่ ตั้ง ของ แผนก 

สินค้า โดย มี การ คาด หวัง ให้ พนักงาน ขาย ของ แต่ละ แห่ง พูด คำ ว่า  Fourth  Floor ผล การ ศึกษา พบ ว่า พนักงาน 

ใน ห้าง สรรพ สินค้า ที่ มี สถานะ สูง กว่า จะ ออก เสียง [r] ท้าย พยางค์ ของ คำ ว่า Fourth Floor มากกว่า พนักงาน ใน 

ห้าง สรรพ สินค้า ที่ มี สถานะ ต่ำ กว่า 

ทรัดกิลล์   (Trudgill,  1974)  ศึกษา การ ออก เสียง คำ ที่ ลงท้าย ด้วย  -ng  เช่น ใน คำ ว่า walking, 

running, และ talking ของ ชาว เมือง นอ ริช (Norwich) ใน สห ราช อาณาจักร เนื่องจาก ผู้คน นิยม ออก เสียง ตัว 

สะกด ท้าย พยางค์ –ng เป็น เสียง /n/ ผล การ ศึกษา พบ ว่า ใน สถานการณ์ ที่ คน พูด อย่าง ระมัดระวัง คน ทุก ชนชั้น 

จะ ออก เสียง ตัว สะกด ท้าย พยางค์  –ng  ได้ อย่าง ถูก ต้อง  แต่ ใน สถานการณ์ ทั่วไป กลุ่ม ชนชั้น ล่าง จะ ออก เสียง 

เป็น /n/ เช่น walkin’, runnin’, และ talkin’ มากกว่า กลุ่ม ชนชั้น ที่ สูง กว่า นอกจาก นี้ ผู้ชาย จาก ทุก ชนชั้น จะ 

ออก เสียง  /n/  มากกว่า ผู้ หญิง  ดัง นั้น จึง สามารถ กล่าว ได้ ว่า ชนชั้น และ เพศ เป็น ตัวแปร สำคัญ ใน การ ออก เสียง 

พยัญชนะ ท้าย พยางค์ –ng ซึ่ง ทรัดกิลล์ กล่าว ว่า ไม่ ได้ เป็น ลักษณะ เฉพาะ ของ ชาว เมือง นอ ริช เท่านั้น 

นอกจาก นี้  ฟอก ซ์  (Fox,  2004)  เสริม ว่าการ ใช้ คำ ศัพท์ เป็น สัญลักษณ์ บ่ง บอก สถานะ ทาง สังคม 

อีก อย่าง หนึ่ง  เช่น คำ ที่ ใช้ เรียก ขนม หวาน หลัง มื้อ อาหาร  ไม่ ว่า จะ เป็น เค้ก หรือ ไอศ กรีม  สามารถ เรียก ได้ หลาย 

แบบ ใน ภาษา อังกฤษ ชนชั้น กลาง ระดับ สูง (the upper-middle class) และ ชนชั้น สูง (the upper class) จะ 
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ใช้ คำ ว่า  pudding และ จะ ใช้ คำ ว่า  sweet  สำหรับ เรียก ลูกอม เท่านั้น  ซึ่ง ต่าง จาก ผู้ พูด ระดับ ชนชั้น กลาง  (the 

middle class) ลง ไป ที่ เรียก ของ หวาน หลัง มื้อ อาหาร ว่า sweet หรือ afters ส่วน กลุ่ม วัย รุ่น ที่ มี สถานะ ทาง สังคม 

สูง จะ นิยม ใช้ คำ ว่า  dessert  ซึ่ง เป็น อิทธิพล จาก วัฒนธรรม อเมริกัน แผ่ ขยาย ไป ยัง ประเทศ อังกฤษ ซึ่ง การ ใช้  

คำ ว่า  dessert  อาจ ทำให้ คน ทั่วไป เข้าใจ ผิด ว่า กำลัง หมาย ถึง ผล ไม้ รวม  เนื่องจาก ใน ประเทศ อังกฤษ dessert 

หรือ ผล ไม้ รวม จะ รับ ประทาน เป็น สิ่ง สุดท้าย หลัง จาก ขนม หวาน อีก ที

6)  การ ศึกษา (Education)  ระดับ การ ศึกษา เป็น อีก ปัจจัย หนึ่ง ที่ บ่ง ชี้ ชนชั้น และ การ ใช้ ภาษา ของ 

คน  รูป แบบ ของ ภาษา ที่ ใช้ โดย กลุ่ม คน ที่ มี การ ศึกษา สูง กว่า มักได้ ชื่อ ว่า เป็น ภาษา มาตรฐาน  ใน แวดวง วิชาการ 

นัก วิชาการ มักได้ รับ การ ขนาน นาม ว่า เป็นก ลุ่ม คน ที่ ใช้ ภาษา ระดับ สูง  แม้แต่ ภาษา พูด ก็ ยัง มี ความ เป็น วิชาการ 

มาก คล้าย ภาษา เขียน  (talking  like  a  book)   ดัง นั้น ภาษา อังกฤษ แบบ มาตรฐาน  (Standard English)  จึง 

เป็น ภาษา ของ กลุ่ม คน ที่ มี การ ศึกษา จะ ใช้ ใน สถาบัน การ ศึกษา และ เป็น ภาษา ของ ของ สื่อมวลชน ด้วย เช่น กัน ใน 

ขณะ ที่ ภาษา พื้น บ้าน (vernacular) มัก จะ ถูก เชื่อม โยง กับ กลุ่ม ผู้ ด้อย โอกาส ทางการ ศึกษา เช่น ประโยค Them 

boys throwed something. (ซึ่ง หมาย ถึง These boys threw something.) จะ พบ ได้ ใน ภาษา พื้น บ้าน ของ 

ชาว แอ ฟ ริ กัน อเมริกัน (Black English Vernacular) 

7)  อาชีพ และ ความ สนใจ (Profession and Interest) รูป แบบ ของ ภาษา ที่ คนใน สังคม ใช้ มี ความ 

แตก ต่าง กัน ไป ตาม แต่ละ สาขา อาชีพ ความ สนใจ หรือ งาน อดิเรก  ซึ่ง ก่อ ให้ เกิด ภาษา เฉพาะ กลุ่ม งาน หรือ สาขา 

อาชีพ ขึ้น  เช่น  ภาษา ใน แวดวง ช่าง  วิศวกร  นัก กฎหมาย  ผู้ สะ สม สแตมป์  เหรียญ หรือ เล่น กีฬา ชนิด ต่างๆ  

รูป แบบ ภาษา เฉพาะ นี้ มัก มี คำ  กลุ่ม คำ หรือ โครงสร้าง ประโยค ที่ เฉพาะ เจาะจง สำหรับ คนใน วงการ  (insiders) 

และ อาจ เป็น เรื่อง ยาก สำหรับ บุคคล ภายนอก สาย อา ชี พนั้นๆ (outsiders) ที่ จะ เข้าใจ 

8)  ปัจจัย อื่นๆ (Other Factors) ใน การ สนทนา ของ คนใน สังคม ยัง มี ปัจจัย อื่นๆ  ที่ ก่อ ให้ เกิด  

รูป แบบ หรือ ทิศทาง ใน การ สนทนา ที่ แตก ต่าง  เช่น  ความ สัมพันธ์ ระหว่าง พี่ น้อง หรือ สมาชิก ใน ครอบครัว  

(familial  relationship)  สามารถ ส่ง อิทธิพล ที่ หลาก หลาย  งาน วิจัย บาง ชิ้น พบ ว่า น้อง คน สุด ท้อง มัก เป็น คน 

เปลี่ยน หัวข้อ การ สนทนา หรือ พูด ขัด จัง หวะ พี่ๆ  เนื่องจาก มี วุฒิ ภาวะ น้อย กว่า  หรือ สถาน ที่ สนทนา  (location 

of  the  conversation)  มี บทบาท ใน การ ทำให้ บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง เป็น ผู้ ควบคุม ทิศทาง ของ การ สนทนา  

ดงั จะ เหน็ ได ้จาก ตวั อยา่ง ของ น โปล ี(Napoli, 2003) ซึง่ เปน็ บท สนทนา ระหวา่ง เดก็ สอง คน N และ T ที ่กำลงั เรยีน  

อยู่ ใน ชั้น ประถม ใน โรงเรียน เดียวกัน การ สนทนา เกิด ขึ้น ใน บ้าน ของ T  เกี่ยว กับ ภาพยนตร์ การ์ตูน เรื่อง Tom 

and Jerry

(1)  N:   It was funny.

(2)  T:   It was really descriptive.

(3)  N:    It was funny how um the cat switched bowls. He uh fell into the bowl 

and breathed in the milk into his ear.  It was…

(4)  T:   I liked that one.

(5)  N:   Yeah.

จาก บท สนทนา โดย รวม จะ เห็น ได้ ว่า  T  เป็น ฝ่าย ไม่ ใส่ใจ ยอมรับ ใน สิ่ง ที่  N พูด  โดย ใน บรรทัด 

ที่  (1) N  แสดง ความ เห็น ว่า ฉาก หนึ่ง ใน การ์ตูน เรื่อง นี้ ตลก  ใน ขณะ ที่  T  ขัดคอ ใน บรรทัด ที่  (2)  ว่า เป็น ฉาก ที่ 

ธรรมดา ไม่ ได้ ตลก อะไร ใน บรรทัด ที่  (3) N  จึง พยายาม แสดง เหตุผล สนับสนุน ความ คิด เห็น ของ ตนเอง โดย 
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การ บรรยาย เหตุการณ์ ที่ เกิด ใน บรรทัด ที่ สาม ซึ่ง T ไม่ ใส่ใจ และ เปลี่ยน เรื่อง พูด โดย บอก N ว่า เขา ชอบ อีก ฉาก 

หนึ่ง มากกว่า ดัง ใน บรรทัด ที่ (4)

 

กิจกรรมที่2

ให้นักศึกษาสังเกตตนเองและตอบคำถามดังต่อไปนี้

1.นกัศกึษามชีือ่ที่คนอืน่ใช้เรยีกนกัศกึษากี่ชือ่ระบุสถานการณ์ของการใช้ชือ่เหลา่นัน้พรอ้มทัง้

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดชื่อเหล่านั้น

2.นกัศกึษาเรยีกบดิามารดาของตนเองตอ่หนา้อยา่งไรเมือ่อยู่ในบา้นและเรยีกทางโทรศพัท์(เมือ่

อยู่นอกบ้าน)พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเรียกบิดามารดาที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

10.2.2ตัวแปรทางภาษา(LinguisticVariables)ตัวแปร กลุ่ม นี้ หมาย ถึง รูป แบบ ของ การ ใช้ ภาษา ซึ่ง 

ได้ รับ อิทธิพล จาก ตัวแปร ทาง สังคม ซึ่ง ก่อ ให้ เกิด ระบบ เสียง ระบบ คำ ระบบ ประโยค และ คำ ศัพท์ ที่ หลาก หลาย 

ใน ภาษา ใด ภาษา หนึ่ง ดังนี้ 

ปัจจัย ทาง ด้าน ภูมิศาสตร์ และ เชื้อ ชาติ ส่ง ผล ให้ เกิด ความ แตก ต่าง ทาง ภาษา  (language)  สำเนียง  

(accent) และ ภาษา ถิ่น (dialect) เช่น ภาษา อังกฤษ จีน ไทย ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ ใน ประเทศ อังกฤษ ภาษา อังกฤษ 

ที่ ใช้ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา สำเนียง ภาษา อังกฤษ แบบ คอ กนี่ย์ (Cockney) หรือ สำเนียง ภาษา อังกฤษ แบบ RP 

(Received Pronunciation) เป็นต้น

ปัจจัย ทาง ด้าน อายุ เพศ ชนชั้น ทาง สังคม และ การ ศึกษา ส่ง ผล ให้ เกิด ภาษา ถิ่น และ สำเนียง ที่ มี ศักดิ์ศรี 

มาก น้อย ต่าง กัน (more/less prestigious) เช่น สำเนียง ภาษา อังกฤษ แบบ RP (Received Pronunciation) 

นับ เป็น สำเนียง ของ ผู้ดี อังกฤษ  ใน ขณะ ที่ สำเนียง ภาษา อังกฤษ แบบคอ กนี่ย์  (Cockney)  ถือ เป็น สำเนียง ของ 

ชนชั้น แรงงาน ที่ อาศัย อยู่ ใน ย่าน ยากจน ใน กรุง ลอนดอน

ปัจจัย ทาง ด้าน ชนชั้น ทาง สังคม  การ ศึกษา  อาชีพ และ ความ สนใจ  ก่อ ให้ เกิด ความ หลาก หลาย ทาง  

วัจน ลีลา  (style) ทำเนียบ ภาษา  (register)  และ ภาษา เฉพาะ กลุ่ม  (jargon)  เช่น  วัจน ลีลา แบบ เป็น ทางการ  

วัจน ลีลา แบบ ไม่ เป็น ทางการ ภาษา ที่ ใช้ โดย ผู้ สื่อ ข่าว กีฬา และ ผู้ ชม กีฬา หรือ ศัพท์ เทคนิค ใน วงการ คอมพิวเตอร์

ใน เรื่อง ตัวแปร ทาง ภาษา นัก ภาษาศาสตร์ สังคม ได้ อธิบาย ความ หมาย ของ คำ สำคัญ ต่างๆ ไว้ ดังนี้

1)  สำเนยีง (Accent) คือ แบบแผน การ พูด ซึ่ง สามารถ สื่อ ถึง พื้นเพ และ ชนชั้น ทาง สังคม ของ ผู้ พูด 

2)  ภาษา ถิ่น (Dialect) คือ  รูป แบบ ของ ภาษา ที่ ใช้ ใน ท้อง ถิ่น ใด ท้อง ถิ่น หนึ่ง  หรือ ชน ชั้น ใด 

ชน ชั้น หนึ่ง ใน สังคม  ภาษา ถิ่น ต่างๆ  ใน แต่ละ ภาษา มัก มี ความ หลาก หลาย ใน ด้าน คำ  หลัก ไวยากรณ์  และ  

การ ออก เสียง

3)  วัจน ลีลา (Style) คือ ความ หลาก หลาย ใน ภาษา พูด หรือ ภาษา เขียน ตั้งแต่ จาก ภาษา ซึ่ง ไม่ เป็น 

ทางการ  (very  casual  หรือ  colloquial)  ไป จนถึง ภาษา ที่ เป็น ทางการ หรือ วิชาการ มาก  (very  formal  หรือ 

academic) ทั้งนี้ ไม่ สามารถ ระบุ จำ นว นวัจน ลีลา ใน แต่ละ ภาษา ได้ เนื่อง จาก วัจน ลีลา ถูก กำหนด โดย สถานการณ ์
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สถาน ที่ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ผู้ พูด และ ผู้ ฟัง และ หัวข้อ ของ สิ่ง ที่ พูด ถึง เช่น เรา มัก จะ ใช้ ระดับ ภาษา ที่ สุภาพ หรือ 

เป็น ทางการ ใน การ พูด กับ หรือ พูด ถึง บุคคล ที่ มี ตำแหน่ง สูง ใน องค์กร 

ยูล (Yule, 1996) ยก ตัวอย่าง ประโยค ใน ภาษา อังกฤษ ที่ ผู้ น้อยห รือ คน ที่ ไม่ คุ้น เคย ใช้ ใน การ กล่าว 

ถึง ผู้ ที่ มี สถานะ สูง ใน สังคม ดังนี้

“Excuse me. Is the manager in the office? I have an appointment.” 

(“ขอโทษ ครับ ผู้ จัดการ อยู่ ข้าง ใน ไหม ครับ ผม ได้ นัด กับ ท่าน ไว้ ครับ”) 

แต่ หาก สถานการณ์ เปลี่ยน ไป   คำ พูด ดัง กล่าว กลาย เป็น คำ พูด ของ เพื่อน สนิท หรือ ผู้ ที่  

เหนือ กว่า ระดับ ความ เป็น ทางการ ของ ประโยค ที่ มี ความ หมาย เดียวกัน อาจ หมด ไป ได้ ดัง ใน ประโยค 

“Hey, is that lazy dog still in bed? I gotta see him about something.”

 (“ไอ้ หมา ขี้ เกียจ ยัง นอนกิน บ้าน กิน เมือง อยู่ ใช่ มั้ยเนี่ย พอดี มี ธุระ จะ คุย กับ มัน”)

4)  ทำเนียบ ภาษา (Register) หมาย ถึง  ภาษา เฉพาะ กลุ่ม งาน หรือ สาขา อาชีพ ซึ่ง ได้ รับ การ รับรอง 

มาตรฐาน กล่าว คือ ได้ รับ การ ยอมรับ และ ถูก บรรจุ อยู่ ใน พจนานุกรม ศัพท์ เฉพาะ ทาง  เช่น ภาษา ที่ ใช้ ใน วงการ 

แพทย ์กฎหมาย กลุม่ ผู ้สนใจ สะ สม สแตมป ์เปน็ งาน อดเิรก หรอื กลุม่ ผู ้รกั กฬีา ประเภท ตา่งๆ เชน่ คำ วา่ plaintiff 

(โจทก์) defendant (จำเลย) petition (การ ร้อง ทุกข์) และ appeal (อุทธรณ์) เป็น ตัวอย่าง คำ ใน ภาษา อังกฤษ 

ที่ ใช้ โดย นัก กฎหมาย 

5)  ภาษา เฉพาะ วงการ (Jargon) หมาย ถึง  ภาษา พูด หรือ ภาษา เขียน ที่ ใช้ กัน ภายใน ธุรกิจ  อาชีพ 

หรือ กลุ่ม บุคคล ที่ มี ความ สนใจ ร่วม กัน  เช่น ผู้ สนใจ กีฬา วิน เซิร์ฟ ผู้ ที่ อยู่ ใน วงการ คอมพิวเตอร์  ซึ่ง จะ มี การ ใช ้ 

คำ ศัพท์ หรือ ถ้อยคำ ที่ บุคคล ภายนอก ไม่ เข้าใจ  ทั้งนี้ บุคคล ภายนอก มัก มี ทัศนคติ เชิง ลบ กับ ภาษา เฉพาะ กลุ่ม 

แม้ว่า ผู้ ใช้ ภาษา เฉพาะ กลุ่ม อาจ ตั้งใจ หรือ ไม่ ตั้งใจ ให้ เป็น ความ ลับ ก็ตาม 

6)  วิธ ภาษา (Variety) หมาย รวม ถึง ภาษา (language) ภาษา ถิ่น (dialect) และ ภาษา ย่อย ของ 

ชนชั้น ต่างๆ  (sociolect) คำ ว่า  วิธ ภาษา  (variety) มี ความ หมาย เป็น กลางๆ ปราศจาก ความ คิด เห็น แบ่ง แยก 

และ ทศันคต ิเชงิ ลบ เชน่ ภาษา องักฤษ ภาษา ฝรัง่เศส ภาษา องักฤษ จนี ภาษา องักฤษ ที ่ใช ้ใน ประเทศ สหรฐัอเมรกิา 

(American English) ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ ใน ประเทศ ออสเตรเลีย (Australian English) ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ ใน 

ประเทศ อินเดีย (Indian English) ภาษา มาตรฐาน (a standard variety) ภาษา ถิ่น (a dialect หรือ a local 

variety) ภาษา ที่ มี ศักดิ์ศรี มากกว่า  (a more prestigious  variety) และ ภาษา ที่ มี ศักดิ์ศรี น้อย กว่า  (a  less 

prestigious variety) เป็นต้น ทั้งนี้ สิ่ง ที่ มี อิทธิพล ต่อ ศักดิ์ศรี ของ ภาษา ได้แก่ อำนาจ ทางการ เมือง การ ปกครอง 

สถานะ ทางการ เงิน และ ระดับ การ ศึกษา

นอกจาก นี้  แบบ ของ ภาษา  (variety)  ยัง หมาย รวม ถึง ภาษา ที่ ไม่ มาตรฐาน  เช่น  ภาษา ผสม แก้ขัด  

(pidgin) หรือ ภาษา ที่ ถูก ลด ความ ซับ ซ้อน ทาง คำ ศัพท์ และ โครงสร้าง เพื่อ ใช้ ใน การ สื่อสาร ระหว่าง กลุ่ม คน ที่ ไม่ ได ้

มี ภาษา สื่อสาร ร่วม กัน เช่น ภาษา Tok Pisin ซึ่ง เป็น ภาษา ผสม แก้ขัด ระหว่าง ภาษา อังกฤษ และ ภาษา พื้น เมือง ใน 

ประเทศ ปาปัว นิวกินี และ ใช้ เป็น ภาษา ที่ สอง ของ ผู้ ที่ ใช้ สื่อสาร เท่านั้น เนื่องจาก ผู้ ใช้ ต่าง มี ภาษา แม่ เป็น ของ ตนเอง 

แต่ หาก มี การ ใช้ ภาษา ผสม แก้ขัด เป็น ภาษา แม่ รวม ทั้ง คำ ศัพท์ และ โครงสร้าง ภาษา มี การ พัฒนา จน ซับ ซ้อน ขึ้น 

สถานะ ของ ภาษา ผสม แก้ขัด นั้น จะ ถูก เปลี่ยน เป็น ภาษา ผสม (creole) เช่น ภาษา ผสม ระหว่าง ภาษา อังกฤษ และ 

ภาษา พื้น เมือง ของ ชาว ฮาวาย (Hawai`i Creole English) ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ ใน ประเทศ สิงคโปร์ (Singlish หรือ 

Singapore Colloquial English) 
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ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นตัวแปรทางภาษาแบบใด

1.AfricanAmericanVernacularEnglish(AAVE)

2.Youbet!/zany,wild,jazzed,tough,hot,cool/Parkyourbutt!

3. “Tora!Tora!Tora!”means“anordertocarryouttheattackonPearlHarbor”

4.ASAP/FYI/teamplayer/touchbase

10.3ภาษาศาสตร์สังคมวิทยามหภาค(Macro-sociolinguistics)
ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา และ สังคม ใน ระดับ มหภาค มุ่ง เน้น การ ศึกษา โครงสร้าง ปรากฏการณ์ หรือ 

ผลก ระ ทบ ทาง สังคม ที่ มี ภาษา เป็น ปัจจัย เกี่ยวข้อง  เช่น  การ สัมผัส ภาษา  (language  contact)  กับ ภาษา ของ 

สังคม กลุ่ม อื่น อาจ นำ มา ซึ่ง การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา  (language change) ภาวะ สอง ภาษา  (bilingualism) 

ภาวะ หลาย ภาษา  (multilingualism)  และ ความ พยายาม ฟื้นฟู ธำรง รักษา ภาษา ใน ภาวะ วิกฤต  (language 

maintenance) ใน ที่ นี้ จะ ขอ กล่าว ถึง การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา  และ ภาวะ สอง ภาษาและภาวะ หลาย ภาษา

10.3.1การเปลีย่นแปลงของภาษา(LanguageChange)นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา เชื่อ ว่าการ ศึกษา 

การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา จะ ทำให้ ทราบ ลักษณะ ทาง สังคม ที่ เปลี่ยนแปลง ไป การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา จะ เกิด 

ขึ้น เมื่อ มี การ ใช้ ภาษา ใน รูป แบบ ใหม่ๆ  โดย กลุ่ม คน ใด กลุ่ม คน หนึ่ง ใน สังคม ก่อน  และ ต่อ มา มี การ ขยาย ตัว ไป 

ยัง สังคม วง กว้าง  ซึ่ง นัก วิชาการ และ นัก วิจารณ์ ด้าน ภาษา อังกฤษ ได้ ตระหนัก และ ยอมรับ การ เปลี่ยนแปลง ทาง 

 ภาษา โดย กล่าว ไว้ ใน บทความ เรื่อง “The English language”  ใน วารสาร Earnest Weekly หน้า  9  เมื่อ ปี 

ค.ศ. 1929 ว่า “Stability in language is synonymous with rigor mortis.” (ซึ่ง แปล ว่า “ความ คงที่ และ 

แน่ นิ่ง ของ ภาษา ไม่ ต่าง อะไร จาก ความ แข็ง และ แน่ นิ่ง ของ ร่าง ที่ ไร้ วิญญาณ”) 

ริ ชาร์ด และ ชมิดท์ (Richard and Schmidt, 2002: 287) นิยาม การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา ว่า เป็นการ 

เปลี่ยนแปลง ที่ เกิด ขึ้น โดย อาศัย เวลา และ ภาษา ต่างๆ ยัง คง อยู่ ได้ เนื่องจาก ได้ ผ่าน การ เปลี่ยนแปลง และ ยัง คง 

เปลี่ยนแปลง อย่าง ช้าๆ เช่น ใน ภาษา อังกฤษ ปัจจุบัน คน ออก เสียง คำ ว่า what และ Watt เหมือน กัน ซึ่ง ต่าง จาก 

สมัย ก่อน ที่ เสียง สระ ของ สอง คำ มี ความ แตก ต่าง กัน อย่าง ชัดเจน มี การ ใช้ คำ ว่า  hopefully  แทน  I  hope, we 

hope, หรือ it is to be hoped อย่าง กว้าง ขวาง รวม ทั้ง คำ และ กลุ่ม คำ ใหม่ๆ เกิด ขึ้น ตลอด เวลา เช่น คำ นาม 

drop-out  (บุคคล ที่ หยุด พัก การ เรียน ไว้ ก่อน) culture  shock  (ภาวะ การ ปรับ ตัว ให้ เข้า กับ วัฒนธรรม ที่ ไม่ คุ้น 

เคย ไม่ ได้) และ คำ อื่นๆ อีก มากมาย

จึง อาจ กล่าว โดย สรุป ว่าการ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา เป็น ปรากฏการณ์ ที่ เกิด ขึ้น อย่าง ช้าๆ  และต่อ เนื่อง  

จึง ยาก ที่ จะ สังเกต เห็น การ เปลี่ยนแปลง อย่าง ชัดเจน ใน แต่ละ ขั้น  การ เปลี่ยนแปลง นี้ เป็นก ระ บวน การ ตาม 

ธรรมชาติ  ซึ่ง วิถี ชีวิต ของ คน ที่ เปลี่ยนแปลง ไป ตาม ยุค สมัย  มี สิ่ง ใหม่ๆ  เกิด ขึ้น  หรือ มี กา รติ อ ต่อ สื่อสาร กับ  

คน ต่าง ถิ่น  ต่าง ชาติ  ต่าง ภาษา  ย่อม ส่ง อิทธิพล ต่อ ภาษา อย่าง หลีก เลี่ยง ไม่ ได้  ทั้งนี้ การ เปลี่ยนแปลง เป็น ไป 

แบบ รวดเร็ว และ เร่ง ด่วน อาจ เกิด ขึ้น ได้ เช่น กัน แต่ มัก เป็น กรณี ที่ คนใน สังคม มี ความ จำเป็น ต้อง ใช้ รูป แบบ ใหม่ 

ของ ภาษา อย่าง กะทันหัน เช่น การ สร้าง ภาษา ผสม แก้ขัด (pidgin) สำหรับ คน ที่ สื่อสาร กัน คนละ ภาษา เป็นต้น  

การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา อังกฤษ ที่ ผ่าน มา พบ ใน หลาย ระดับ ดัง ต่อ ไป นี้
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1) การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ เสียง (Phonological Change)  การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ เสียง มี   

2  ประเภท คือ 

•  การ สูญหาย ของ เสียง บาง เสียง (the  loss of sounds) โดย เฉพาะ เสียง ที่ ออก ยาก เช่น 

เสียง  /x/  ซึ่ง เป็น เสียง ที่ เกิด ที่ เพดาน อ่อน คล้าย  เสียง  /k/  แต่ เป็น เสียง เสียด แทรก  (fricative)  แทนที่ จะ เป็น 

เสียง ระเบิด  (plosive) ใน ปัจจุบัน พยัญชนะ ท้าย พยางค์ ของ คำ ว่า  loch ยัง คง เป็น เสียง /x/ อยู่ แต่ คำ อื่นๆ ที่ 

เคย มี เสียง พยัญชนะ ท้าย นี้ ควบ กับ เสียง /t/ เช่น คำ ว่า night และ drought ปัจจุบัน จะ ไม่ ออก เสียง /x/ แล้ว 

โดย จะ มี เสียง /t/ เป็น เสียง พยัญชนะ ท้าย เพียง เสียง เดียว เท่านั้น 

•  การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ เสียง ยัง ครอบคลุม การ แผลง เสียง ทั้ง ระบบ (sound shift) เช่น 

ปรากฏการณ์ The Great Vowel Shift ที่ เกิด ใน ระหว่าง  ค.ศ. 1400 ถึง 1600 ซึ่ง เป็น ปรากฏการณ์ แผลง เสียง 

สระ ใน ภาษา อังกฤษ ทั้ง ระบบ  โดย การ ออก เสียง สระ เดี่ยว ทุก เสียง จะ ต้อง ยก ระดับ เป็น เสียง สระ อีก เสียง หนึ่ง ที่ 

เหนือ ขึ้น ไป ตาม ตำแหน่ง ของ ลิ้น ก่อน หน้า ปรากฏการณ์ The Great Vowel Shift จะ เกิด ขึ้น คำ ว่า house เคย 

ออก เสียง เป็น hoos คำ ว่า wife เคย ออก เสียง เป็น weef คำ ว่า he เคย ออก เสียง เป็น hay คำ ว่า she เคย ออก 

เสียง เป็น heer คำ ว่า wine เคย ออก เสียง เป็น weena และ คำ ว่า moon เคย ออก เสียง เป็น moan

2)  การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ โครงสร้าง คำ (Morphological Change) การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ 

นี้ เกิด ขึ้น เนื่องจาก ภาษา อังกฤษ ใน ยุค แรก  (Old English)  ได้ รับ อิทธิพล ด้าน โครงสร้าง คำ มา จาก ภาษา ละติน 

ซึ่ง ทำให้ ภาษา อังกฤษ ใน ช่วง นั้น มี วิ ภัติ ปัจจัย  (inflections)  มากกว่า ภาษา อังกฤษ ใน ยุค ปัจจุบัน อย่าง มาก  

คำ นาม ใน ภาษา อังกฤษ ช่วง แรก จะ มี การ ผัน รูป ประธาน  (nominative)  รูป แสดง ความ เป็น เจ้าของ  (genitive) 

รูป กรรม รอง  (dative)  รูป กรรม ตรง  (accusative)  และ รูป คำ ที่ ใช้ เพื่อ การ เรียก  (vocative)  ดัง นั้น การ ผัน  

คำ นาม เป็น เอกพจน์  (singular)  และ พหูพจน์  (plural)  ใน ภาษา อังกฤษ ยุค แรก จึง เป็น เรื่อง ที่ ซับ ซ้อน มาก  

ฟ รอม กิน (Fromkin, 2003: 507) ยก ตัวอย่าง การ ผัน รูป ของ คำ นาม stone (ซึ่ง ตัว สะกด ใน ยุค นั้น คือ stan) 

ดังนี้

รูป เอกพจน์(Singular) พหูพจน์(Plural)

ประธาน (nominative) stan (stone) stanas (stones)

รูปแสดงความเป็นเจ้าของ (genitive) stanes (stone’s) stana (stones’)

รูปกรรมรอง (dative) stane (stone) stanum (stones)

รูปกรรมตรง (accusative) stan (stone) stanas (stones)

3)  การ เปลีย่นแปลง ใน ระดบั โครงสรา้ง ประโยค (Syntactic Change) การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ นี ้ 

เกิด ขึ้น ใน หลาย กรณี  ใน ภาษา อังกฤษ ยุค แรก มี การ เรียง ประโยค ต่าง จาก ภาษา อังกฤษ ยุค ปัจจุบัน กล่าว คือ มี 

ประธาน ตาม ด้วย กรรม และ กริยา SOV (Subject-Object-Verb) เช่น ประโยค Se man þone kyning sloh. 

แปล ตาม ตัว อักษร เป็น ภาษา อังกฤษ ยุค ปัจจุบัน ได้ ว่า The man the king slewed. ซึ่ง มี การ เรียง ประโยค ต่าง 

จาก การ เรียง ประโยค แบบ ภาษา อังกฤษ สมัย ใหม่ ที่ เป็น ไป ตาม โครงสร้าง ประธาน ตามด้วยกริยา และ กรรม SVO 

(Subject-Verb-Object) ทำให้ ประโยค นี้ กลาย เป็น The man slewed the king.
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นอกจาก นี้ ยัง มี การ เปลี่ยนแปลง ด้าน โครงสร้าง ประโยค ปฏิเสธ  ใน ภาษา อังกฤษ ยุค แรก คำ ที่ ใช้ 

ปฏิเสธ มี เพียง คำ เดียว คือ ne เช่น ใน ประโยค ac hie ne dorston þær on cumin. แปล ตาม ตัว อักษร เป็น 
ภาษา อังกฤษ ยุค ปัจจุบัน ได้ ว่า But they not dared there on come ต่าง จาก ภาษา อังกฤษ ใน ยุค ปัจจุบัน ซึ่ง 

มี คำ ว่า not, never และ no ดัง นั้น ประโยค ข้าง ต้น ใน ยุค ปัจจุบัน จะ เป็น But they dare not land there.

โครงสรา้ง ของ การ ใช ้คำ คณุศพัท ์เปรยีบ เทยีบ ขัน้ กวา่ และ ขัน้ สงูสดุ (comparative and superla-

tive adjectives) เป็น อีก โครงสร้าง หนึ่ง ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง อย่าง น่า สนใจ ใน ภาษา อังกฤษ ยุค กลาง (Middle 

English) ใช้ คำ ว่า more พร้อมๆ กับ คำ คุณศัพท์ ที่ ผัน รูป เป็น ขั้น กว่า หรือ ขั้น สูงสุด เช่น 

more gladder, more lower, moost royallest และ moost shamefullest

 ซึ่ง ใน ภาษา อังกฤษ สมัย ปัจจุบัน จะ เหลือ เพียง 

gladder, lower, the most royal และ the most shameful

โครงสร้าง อีก โครงสร้าง หนึ่ง  คือ การ แสดง ความ เป็น เจ้าของ  ใน สมัย ศตวรรษ ที่  16  ใช้ คำ ว่า  of  

ซึ่ง นับ ว่า เป็น โครงสร้าง ที่ เหมาะ สม ใน ขณะ ที่ รูป ’s นับ ว่า เป็น โครงสร้าง ที่ ผิด ดัง นั้น จึง ต้อง พูด ว่า 

The hat of the man from Boston ไม่ใช่ The man from Boston’s hat 

4)  การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ คำ ศัพท์ (Lexical Change) การ เปลี่ยนแปลง คำ ศัพท์ เกิด ขึ้น ได้  

หลาย ประ เภท ย่อยๆ คือ  การ เพิ่ม หน้าที่ ของ คำ ศัพท์ ที่ มี อยู่ แล้ว  เช่น  คำ นาม menu ปัจจุบัน ใช้ เป็น คำ กริยา  

อยา่ง แพร ่หลาย ดงั ใน ประโยค Have you folks been menued yet? (ม ีคน นำ รายการ อาหาร มา ให ้คณุ หรอืยงั) 

อีก ตัวอย่าง หนึ่ง คือ คำ คุณศัพท์  remote  ซึ่ง แปล ว่า  ห่าง ไกล ปัจจุบัน ใช้ เป็น คำ นาม เรียก อุปกรณ์ ควบคุม การ 

ทำงาน ของ เครื่อง ไฟฟ้า  หรือ คำ ว่า  sandwich ซึ่ง มี ที่มา จาก ชื่อ คนจน กลาย เป็น ชื่อ อาหาร  และ ปัจจุบัน ยัง ใช้ 

เป็น คำ กริยา แปล ว่า  บีบ เข้า ด้วย กัน คล้าย ลักษณะ ขนมปัง ที่ บีบ เนื้อ สัตว์ และ ผัก ของ sandwich

นอกจาก นี้ ยัง มี คำ ใหม่ เกิด ขึ้น โดย หลาย วิธี ได้แก่ 

•  การ รวม คำ ที่ มี อยู่ เดิม เข้า ด้วย กัน จน เกิด คำ ใหม่ (compounding) เช่น laptop, X-ray 

และ cyberspace 

•  การ สร้าง คำ ใหม่ (word coinage) เช่น e-commerce, e-learning, dot com,.com, 

dot.com และ 24/7 

•  การ ยืม คำ จาก ภาษา ต่าง ประเทศ เช่น opera, piano, virtuoso, balcony, mezzanine 

และ influenza จาก ภาษา อิตาเลียน drama, comedy, tragedy, scene, botany, physic, zoology และ 

atomic จาก ภาษา กรีก buoy, freight, leak, pump และ yacht จาก ภาษา ดัตช์ หรือ alcohol, algebra, cipher 

และ zero จาก ภาษา อา รา บิก 

5)  การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ ความ หมาย (Semantic Change) การ เปลี่ยนแปลง ใน ระดับ นี้ แบ่ง 

เป็น  การ ทำให้ ความ หมาย เดิม กว้าง ขึ้น  (broadening)  การ ทำให้ ความ หมาย เดิม แคบ ลง  (narrowing) หรือ 

การ ทำให้ ความ หมาย เดิม แผลง ออก ไป (shifting) 

•  ตัวอย่าง ของ การ ทำให้ ความ หมาย เดิม กว้าง ขึ้น ได้แก่

-   คำ ว่า dogge แต่ ก่อน เป็น เพียง สาย พันธ์ ุหนึ่ง ของ สุนัข เท่านั้น 

-   คำ ว่า mouse  และ  virus  ซึ่ง ใน ปัจจุบัน มี ความ หมายก ว้าง ขึ้น เพื่อใช้ ใน วงการ 

คอมพิวเตอร์ 
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•  ตัวอย่าง ของ การ ทำให้ ความ หมาย เดิม แคบ ลง เช่น 

-   คำ ว่า meat ใน สมัย ก่อน แปล ว่า อาหาร (food) มิใช่ ‘อาหาร ประเภท เนื้อ สัตว์’ เพียง 

อย่าง เดียว 

-   คำ ว่า deer ใน สมัย ก่อน แปล ว่า สัตว์ ทุก ประเภท (animal หรือ beast) ไม่ใช่ ‘สัตว์ 

ประเภท กวาง’ เท่านั้น  

•  ตัวอย่าง ของ คำ ที่ ถูก แผลง ความ หมาย ได้แก่ 

-   คำ ว่า knight เคย มี ความ หมาย ว่า เยาวชน (youth) ไม่ใช่ ‘ขุนนาง’ เหมือน ความ 

หมาย ใน ปัจจุบัน 

-   คำ วา่ lust เคย แปล วา่ ความ สขุ (pleasure) ซึง่ เปน็ ความ หมาย เชงิ บวก ไมใ่ช ่‘กเิลส’ 

เหมือน ใน ปัจจุบัน

-   คำ ว่า silly เคย หมายความ ว่า มี ความ สุข  (happy)  แต่ ใน ปัจจุบัน แปล ว่า  ‘โง่ เง่า  

เบา ปัญญา’ 

-   คำ ว่า nice ซึ่ง ใน ปัจจุบัน ใช้ ใน ความ หมาย ว่า ดี ใน อดีต เคย แปล ว่า ‘ไม่ ตระหนัก รู้’ 

(ignorant)

แต่ อย่างไร ก็ ดี  แม้ จะ มี การ ยอมรับ การ เปลี่ยนแปลง ทาง ภาษา  แต่ นัก ภาษา และ วรรณกรรม ก็ 

อยาก ให้การ เปลี่ยนแปลง เป็น แบบ ค่อย เป็น ค่อย ไป โดย โท มัส อี เลีย ต (Thomas Eliot) กวี นัก เขียน บท ละคร 

และ นัก วิจารณ์ ภาษา ชาว อังกฤษ ได้ เสนอ ไว้ ใน งาน เขียน ชิ้น หนึ่ง ของ เขา  เมื่อ  ค.ศ. 1947 ว่า “Poetry should 

help, not only to refine the language of the time, but to prevent it from changing too rapidly.” 

(“วรรณกรรม มิใช่ มีหน้า ที่ เพียง ขัดเกลา ภาษา ให้ ปราณี ต สวยงาม เพียง อย่าง เดียว  แต่ ยัง มีหน้า ที่ ป้องกัน ไม่ ให้ 

ภาษา เปลี่ยนแปลง รวดเร็ว เกิน ไป”)  

สำหรับ บุคคล ทั่วไป ที่ ไม่ใช่ นัก วิชาการ ทาง ภาษา มุม มอง ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ของ ภาษา มัก เป็น 

 เชิง ลบ  โดย มัก จะ มี แนวคิด ว่า ภาษา เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ผู้คน ใน สังคม ขาด ความ ตระหนัก ใน คุณค่า ของ 

 ภาษา บ้าง ขี้ เกียจ ใช้ โครงสร้าง ที่ ซับ ซ้อน บ้าง หรือ เป็น เพราะ ความ มัก ง่าย และ ขาด ความ ปราณี ต ของ คนใน สังคม 

แม คอา เธอ ร์  (McArthur,  1996)  ยก ตัวอย่าง จดหมาย จาก ผู้ อ่าน ที่ เขียน ร้อง เรียน หนังสือพิมพ์ ฉบับ หนึ่ง ว่า  

การ ใช้ คำ ว่า  disinterested,  hopefully,  regime  ใน ภาษา อังกฤษ ถือว่า ผิด เนื่องจาก คำ เหล่า นี้ เพิ่ง เกิด ขึ้น มา  

ไม่ นาน และ ไม่ จำเป็น ต้อง ใช้ เนื่องจาก คำ ที่ มี อยู่ เดิม สามารถ อธิบาย สิ่ง ที่ สื่อ ด้วย คำ ทั้ง สาม คำ นี้ ได้ 

อย่างไร ก็ ดี  นัก ภาษาศาสตร์ สังคม ได้ ทำการ ศึกษา วิจัย และ พบ ว่า  เมื่อ เวลา ผ่าน ไป คนใน สังคม  

ก็ จะ ยอมรับ ว่า ทุก สิ่ง ทุก อย่าง รวม ทั้ง ภาษา ย่อม มี การ เปลี่ยนแปลง  และ จะ ยอมรับ การ ใช้ ภาษา ที่ เปลี่ยน ไป  

ใน ที่สุด แต่ มัก จะ เลือก เปลี่ยน ตาม กลุ่ม คน ที่ มี ศักดิ์ศรี ใน สังคม สูง กว่า
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ให้นักศึกษาเขียนสัทลักษณ์และตัวสะกดของคำต่างๆ ต่อไปนี้ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ

ปัจจุบัน

ภาษาอังกฤษแบบเก่า ภาษาอังกฤษปัจจุบัน ตัวสะกด

ตัวอย่าง [namə] [nem] name

 1) [talə]   

 2) [rid]

 3) [wek]

 4) [mon]

 5) [suθ]  

10.3.2ภาวะสองภาษาและภาวะหลายภาษา(Bilingualismandmultilingualism)

1)  ภาวะ สอง ภาษา (Bilingualism) แลม (Lam, 2001: 93) ให้ คำ จำกัด ความ ของ ภาวะ สอง ภาษา 

(bilingualism) วา่ เปน็ “ปรากฏการณ ์ของ ความ รู ้และ การ สือ่สาร สอง ภาษา” ดงั นัน้ บคุคล จะ ได ้ชือ่ วา่ ม ีภาวะ สอง 

ภาษา  (a bilingual person) ก็ ต่อ เมื่อ มี ความ สามารถ ใน การ สื่อสาร ด้วย สอง ภาษา สลับ กัน ไป และ สังคม สอง 

ภาษา (a bilingual society) จึง เป็น สังคม ที่ มี การ ใช้ ภาษา สอง ภาษา ใน การ สื่อสาร ดัง นั้น บุคคล สอง ภาษา อาจ 

จะ อาศัย อยู่ หรือ ไม่ ได้ อาศัย อยู่ ใน สังคม สอง ภาษา  แต่ สังคม สอง ภาษา มัก จะ ประกอบ ไป ด้วย บุคคล สอง ภาษา 

เป็น ส่วน ใหญ่ นอกจาก นี้ ริ ชาร์ด และ ชมิดท์ (Richards and Schmidt, 2002: 52) ยัง กล่าว ว่า ภาวะ สอง ภาษา 

ได้ กลาย เป็น “ธรรมเนียม ปฏิบัติ ของ ประเทศ ส่วน ใหญ่ ใน โลก” 

นัก ภาษาศาสตร์ สังคม ยัง ไม่ อาจ ระบุ ได้ แน่ชัด ถึง คุณลักษณะ ของ บุคคล สอง ภาษา  เนื่องจาก ยัง 

มี ประเด็น ต่างๆ ที่ ยัง คง เป็น ข้อ ถก เถียง กัน เช่น ต้องการ แบ่ง แยก ประเภท ของ บุคคล สอง ภาษา ออก เป็น บุคคล 

สอง ภาษา สมบูรณ์ แบบ และ บุคคล สอง ภาษา ไม่ สมบูรณ์ แบบ หรือ ไม่  บุคคล สอง ภาษา จะ ใช้ ภาษา หนึ่ง ได้ ดี กว่า 

อีก ภาษา หนึ่ง ได้ หรือ ไม่ คน ที่ ติดต่อ สื่อสาร ใน ที่ ทำงาน ด้วย ภาษา หนึ่ง และ ที่ บ้าน ด้วย อีก ภาษา หนึ่ง นับ เป็น บุคคล 

สอง ภาษา หรือ ไม่ คน ที่ สามารถ รับ รู้ และ เข้าใจ สอง ภาษา แต่ พูด ได้ หรือ เขียน ได้ เพียง หนึ่ง ภาษา นับ เป็น บุคคล สอง 

ภาษา หรือ ไม่ 

นอกจาก นี้ ยัง มี ปรากฏ กา รณ์ อื่นๆ  ที่ เกี่ยวข้อง กับ ภาวะ สอง ภาษา  อาทิ  ภาวะ สอง ภาษา ถิ่น  

(bidialectalism) และภาวะ สอง ภาษา เขียน (biscripturalism) ภาวะ สอง ภาษา ถิ่น คือ การ ที่ บุคคล มี ความ รู้ 

และ สามารถ ใช้ ภาษา ถิ่น ใน ภาษา เดียว จำนวน สอง ภาษา ถิ่น  ได้แก่  ภาษา กลาง หรือ ภาษา มาตรฐาน  (standard 

variety) ซึ่ง นับ เป็น ภาษา ที่ มี ศักดิ์ศรี มากกว่า (a prestige dialect) ซึ่ง จะ ใช้ ใน สถาบัน การ ศึกษา และ ที่ ทำงาน 

และ ภาษา ถิ่น ซึ่ง ด้อย ศักดิ์ศรี กว่า (a non-prestige dialect หรือ non-standard variety) จะ ใช้ สื่อสาร ภายใน 

ครอบครัว หรือ ระหว่าง เพื่อน ฝูง ส่วน ภาวะ สอง ภาษา เขียน คือ ความ สามารถ ของ บุคคล ใน การ อ่าน เขียน ภาษา ใด 

 ภาษา หนึ่ง มากกว่า หนึ่ง รูป แบบ  เช่น  ความ สามารถ ใน การ อ่าน เขียน ภาษา ตะวัน ออก ด้วย ตัว อักษร ดั้งเดิม และ 

ตัว อักษร โรมัน
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2)  ภาวะ หลาย ภาษา (Multilingualism) คือ การ ใช้ ภาษา ตั้งแต่ สาม ภาษา ขึ้น ไป ริ ชาร์ด และ ชมิดท์ 

(Richards  and Schimidt,  2000:  345)  ยก ตัวอย่าง ประเทศ ที่ มี ภาวะ หลาย ภาษา  ได้แก่  มาเลเซีย  สิงคโปร ์

อิสราเอล และ อีก หลาย ประเทศ ใน ฝั่ง ตะวัน ตก ของ ทวีป แอฟริกา เช่น ไนจีเรีย และ กานา ใน ขณะ ที่ แลม (Lam, 

2001) กล่าว ว่า ภาวะ สอง ภาษา และ ภาวะ หลาย ภาษา  (bilingualism and multilingualism) มี ความ สัมพันธ์ 

กัน อย่าง น่า สนใจ  กล่าว คือ  ผู้คน ส่วน ใหญ่ ใน สังคม หลาย ภาษา  (a multilingual  society)  จะ เป็น บุคคล 

สอง ภาษา มากกว่า หลาย ภาษา  โดย ภายใน สอง ภาษา นั้น  ภาษา หนึ่ง จะ เป็น ภาษา ที่ มี อิทธิพล มาก ที่สุด ใน สังคม  

ส่วน อีก ภาษา หนึ่ง จะ เป็น ภาษา ที่ ไม่มี อิทธิพล

ใน สังคม สอง ภาษา หรือ หลาย ภาษา มัก พบ ปรากฏการณ์ ที่ เรียก ว่า การ สลับ ภาษา (code switch-

ing) ทั้งนี้ เดวิด คริสตัล  (Crystal,  2006)  กล่าว ว่า  บุคคล สอง ภาษา หรือ หลาย ภาษา มัก จะ สลับ ภาษา ใน กรณี 

หลักๆ สาม กรณี คือ 

•  กรณ ีแรก เมื่อ ผู้ พูด รู้สึก ว่า ภาษา ที่ ตน กำลัง พูด อยู่ ไม่ สามารถ ใช้ บรรยาย ความ รู้สึก นึกคิด 

ได้ อย่าง ลึก ซึ้ง ทำให้ ต้อง สลับ ไป ใช้ อีก ภาษา หนึ่ง ซึ่ง มัก เกิด ขึ้น เมื่อ ผู้ พูด รู้สึก ไม่ สบายใจ เหนื่อย หรือ ไม่มี สมาธิ 

•  กรณี ที่ สอง คือ  ผู้ พูด จะ สลับ จาก ภาษา ที่ มี อิทธิพล มากกว่า เป็น ภาษา ที่ มี อิทธิพล น้อย 

กว่า  เช่น  ภาษา ตาม เชื้อ ชาติ ดั้งเดิม ของ ตน เพื่อ แสดง ความ รู้สึก รัก และ สามัคคี กัน ภายใน กลุ่ม ของ ตน  ซึ่ง ใน 

ขณะ เดียวกัน ก็ นับ เป็นการ แบ่ง แยก บุคคล คน ภายนอก ไม่ ให้ เข้า มา มี ส่วน ร่วม กับ กิจกรรม ใน กลุ่ม ของ ตน ใน 

สถานการณ์ ใด สถานการณ์ หนึ่ง 

•  กรณี สุดท้าย คือ  เพื่อ เป็นการ แสดง ทัศนคติ หรือ อารมณ์ ต่อ คู่ สนทนา  เช่น  แสดง ความ 

เป็น มิตร รำคาญ รักษา ระยะ ห่าง หรือ ประชด ประชัน โดย ผู้ พูด จะ สลับ ภาษา เมื่อ ผู้ ฟัง ไม่ รับ สาร ที่ ผู้ พูด ต้องการ 

สื่อ ใน ครั้ง แรก  เช่น  แม่ อาจ พูด ออก คำ สั่ง กับ ลูก เป็น ภาษา หนึ่ง ก่อน และ จะ สลับ เป็น อีก ภาษา หนึ่ง เมื่อ เห็น ว่า ลูก 

ไม่ ปฏิบัติ ตาม

อย่างไร ก็ ดี  ภาวะ สอง ภาษา และ ภาวะ หลาย ภาษา ได้ ส่ง ผล ต่อ ปรากฏการณ์ ทาง ภาษา มากมาย 

เช่น ความ พยายาม ใน การ ใช้ ระบบ การ ศึกษา สอง ภาษา (bilingual education) การ เปลี่ยน ภาษา (language 

shift)  เมื่อ ภาษา ที่ มี อิทธิพล มากกว่า เข้า มา แทนที่ ภาษา เดิม  เช่น  ปรากฏการณ์ ที่ เกิด ใน ประเทศ นิวซีแลนด์ ซึ่ง 

ประชาชน ใช้ ภาษา อังกฤษ ใน การ สื่อสาร มากกว่า ภาษา เมารี  หรือ ใน หมู่ เกาะ ฮาวาย ซึ่ง ต้อง มี ความ พยายาม ธำรง 

รักษา ภาษา พื้น เมือง ไม่ ให้ สูญหาย ไป นอกจาก นี้ คัม มินส์ (Cummins, 1984) พบ ว่า ภาวะ สอง ภาษา และ ภาวะ 

หลาย ภาษา ยัง อาจ ส่ง ผล ต่อ สภาวะ จิตใจ ของ บุคคล สอง ภาษา กล่าว คือ ความ รู้สึก รัก และ มี ทัศนคติ เชิง บวก ต่อ 

ภาษา แม่ และ ตนเอง (additive bilingualism) และ ความ รู้สึก เกลียด ชัง และ มี ทัศนคติ เชิง ลบ ต่อ ภาษา แม่ และ 

ตนเอง (subtractive bilingualism) 

กิจกรรมที่5

ให้นักศึกษาเขียนอภิปรายข้อดีและข้อเสียของสังคมที่มีภาวะสองภาษาและภาวะหลายภาษา
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น หน้าที่ ของ นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ระดับ จุลภาค

1.   ศึกษา ปัจจัย ทาง สังคม ที่ มี อิทธิพล ต่อ การ ใช้ ภาษา ของ คนใน สังคม

2.   ศึกษา ลักษณะ และ สาเหตุ และ ผลก ระ ทบ ของ การ เปลี่ยนแปลงทาง ภาษา

3.   ศึกษา ปรากฏการณ์ ทาง สังคม ที่ เกี่ยวข้อง กับ ภาษา เช่น ภาวะ สอง ภาษา

4.   ศึกษา ปัจจัย ทาง ชีววิทยา ที่ มี ต่อ การ พัฒนา ภาษา ของ มนุษย์ และ สัตว์

5.   ศึกษา ความ สุภาพ ของ คนใน สังคม ผ่าน กลยุทธ์ ต่างๆ ใน การ ใช้ ภาษา

2.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น หน้าที่ ของ นัก ภาษาศาสตร์ สังคมวิทยา ระดับ มหภาค

1.   ศึกษา ปัจจัย ทาง สังคม ที่ มี อิทธิพล ต่อ การ ใช้ ภาษา ของ คนใน สังคม

2.   ศึกษา ลักษณะ ของ ภาษา ที่ แปร ไป ตาม ภูมิศาสตร์ และ เชื้อ ชาติ ที่ ต่าง กัน

3.   ศึกษา ปรากฏการณ์ ทาง สังคม ที่ เกี่ยวข้อง กับ ภาษา เช่น ภาวะ สอง ภาษา

4.   ศึกษา ปัจจัย ทาง ชีววิทยา ที่ มี ต่อ การ พัฒนา ภาษา ของ มนุษย์ และ สัตว์

5.   ศึกษา ความ สุภาพ ของ คนใน สังคม ผ่าน กลยุทธ์ ต่างๆ ใน การ ใช้ ภาษา

3.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวแปร ทาง สังคม (social variable)

1.   ภูมิศาสตร์

2.   ภาษา ถิ่น

3.   วิธ ภาษา

4.   ภาวะ หลาย ภาษา

5.   อวัยวะ ใน การ ออก เสียง

4.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวแปร ทาง ภาษา (linguistic variable)

1.   การ ศึกษา

2.   เชื้อ ชาติ

3.   ภาษา ถิ่น

4.   ภาวะ หลาย ภาษา

5.   อวัยวะ ใน การ ออก เสียง

5.   ข้อ ใด ไม่ใช่ตัวอย่าง ของ วิธ ภาษา (variety)  

1.   ภาษา อังกฤษ

2.   ภาษา อังกฤษ แบบ อเมริกัน

3.   ภาษา อังกฤษ เพื่อ ธุรกิจ

4.   แสลง ใน ภาษา อังกฤษ

5.   ประเทศ ที่ ใช้ ภาษา อังกฤษ
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6.   ภาษา ปาก ภาษา กันเอง และ ภาษา สนิท สนม เป็น ตัวอย่าง ของ ตัวแปร ทาง ภาษา แบบ ใด

1.   ภาษา ถิ่น

2.   ทำเนียบ ภาษา 

3.   วัจน ลีลา

4.   ภาษา ผสม

5.   ภาษา เฉพาะ วงการ

7.    ภาษา ของ ผู้ สนใจ กีฬา วิน เซิร์ฟ หรือ รหัส ใน การ ทำ สงคราม ซึ่ง ล้วน เป็น ภาษา ที่ บุคคล ภายนอก ไม่ เข้าใจ เป็น 

ตัวอย่าง ของ ตัวแปร ทาง ภาษา แบบ ใด

1.   ภาษา ถิ่น

2.   วัจน ลีลา

3.   ภาษา ผสม

4.   ภาวะ หลาย ภาษา

5.   ภาษา เฉพาะ วงการ

8.   ข้อ ใด ไม่ใช่ตัวอย่าง ของ การ เปลี่ยนแปลง ทาง ภาษา (language change) ใน ภาษา อังกฤษ

1.   การ สูญหาย ของ เสียง /x/ 

2.   การ สูญหาย ของ คำ ว่า loch

3.   การ ลด ลง ของ มี วิ ภัติ ปัจจัย

4.   การ ยืม คำ ภาษา ต่าง ประเทศ 

5.   การ แผลง ความ หมาย คำ 

9.   คำ ว่า dot com, .com, dot.com เป็น คำ เกิด ใหม่ ที่ ได้ มา โดย วิธี ใด

1.  การ สร้าง คำ ใหม่ 

2.   การ รวม คำ นาม

3.   การ ผสม คำ นาม

4.   การ เพิ่ม หน้าที่ ของ คำ ศัพท์

5.   การ ยืม คำ ภาษา ต่าง ประเทศ 

10.  ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ ไม่ใช่ประเด็น ที่ เกี่ยวข้อง กับ บุคคล สอง ภาษา

1.   มี ความ สามารถ ใน การ สื่อสาร ด้วย สอง ภาษา สลับ กัน ไป

2.   อาจ อาศัย อยู่ ใน สังคม ที่ ใช้ ภาษา สอง ภาษา หรือ ไม่ ก็ได ้

3.   สามารถ จะ ใช้ ภาษา หนึ่ง ได้ ดี กว่า อีก ภาษา หนึ่ง ได้

4.   อาจ ใช้ ภาษา คนละ ภาษา ใน ที่ ทำงาน และ ที่ บ้าน

5.   จำเป็น ต้อง อาศัย อยู่ ใน ประเทศ หรือ สังคม สอง ภาษา  
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1.  5 2.  4 3.  1 4.  2 5.  5

6.  2 7.  3 8.  1 9.  5 10.  2

กิจกรรมที่1

นกั ภาษาศาสตร ์สงัคม (sociolinguists) มหีนา้ ที ่ศกึษา ภาษา ที ่คนใน สงัคม ใช ้ใน รปู แบบ ตา่งๆ วา่ ม ีความ 

คล้ายคลึง หรือ แตก ต่าง กัน อย่างไร และ ปัจจัย ทาง สังคม ใด ก่อ ให้ เกิด ภาษา แบบ ต่างๆ ใน สังคม

กิจกรรมที่2

1. 

•  ชื่อ จริง ใช้ ใน สถานการณ์ ที่ เป็น ทางการ เช่น การ ติดต่อ กับ สถาบัน การ ศึกษา สถาน ที่ ราชการ 

หน่วย งาน ต่างๆ 

•  ชื่อ เล่น ใช้ ใน สถานการณ์ ที่ ไม่ เป็น ทางการ เช่น ภายใน ครอบครัว เครือ ญาติ เพื่อน ฝูง

•  ชื่อ เล่น อื่นๆ ที่ เรียก โดย เพื่อน หรือ คน ที่ สนิท กัน เป็น พิเศษ  ใช้ เพื่อ แสดง ความ สนิท สนม เป็น 

พิเศษ

2. 

•  นักศึกษา บาง คน อาจ เรียก บิดา มารดา ของ ตนเอง ต่อ หน้า เมื่อ อยู่ ใน บ้าน และ เรียก ทาง โทรศัพท ์

(เมื่อ อยู่ นอก บ้าน) เหมือน กัน นักศึกษา บาง คน อาจ เรียก ต่าง กัน โดย อาจ ใช้ คำ ที่ สุภาพ หรือ ไพเราะ มากกว่า เมื่อ อยู ่

นอก บ้าน หรือ ต่อ หน้า ผู้ อื่น

กิจกรรมที่3

1.  ภาษา ถิ่น (dialect) หรือ วิธ ภาษา (variety)

2.  แสลง (slang)

3.  ภาษา เฉพาะ วงการ (jargon)

4.  ทำเนียบ ภาษา (register)
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กิจกรรมที่4

ภาษาอังกฤษแบบเก่า ภาษาอังกฤษปัจจุบัน ตัวสะกด

ตัวอย่าง  [namə]  [nem]  name

  1)   [talə]   [tel]  tell

  2)   [rid]   [raid]  ride

  3)   [wek]   [wik]  week

  4)   [mon]   [mun]  moon

  5)   [suθ]   [sauθ]  south

กิจกรรมที่5

ข้อดี ข้อเสีย

-   เป็นสังคมที่สมาชิกสามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่ง

  ภาษาอย่างคล่องแคล่ว

-   เป็นสังคมที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

-   เป็นสังคมที่ได้เปรียบในการติดต่อธุรกิจกับคน

  ต่างชาติ

-   เป็นสังคมที่อาจมีความเหลื่อมล้ำทางภาษา ภาษาหนึ่ง

  อาจมีอิทธิพลเหนือภาษาอื่น

-   เป็นสังคมที่อาจมีความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม 

  โดยมีวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมากกว่าและวัฒนธรรม

  ที่มีอิทธิพลน้อยกว่า

-   เป็นสังคมที่คนอาจมีทัศนคติเชิงบวกหรือลบต่อภาษา

  หรือวัฒนธรรมแม่ของตนเอง

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

1.  1 2.  3 3.  1 4.  3 5.  5

6.  3 7.  5 8.  2 9.  1 10.  5
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