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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.   ข้อ ใดไม่เกี่ยวข้อง กับ สาขา ภาษา กับ วัฒนธรรม 

1.   ชุมชน ของ ผู้ ใช้ ภาษา 

2.   การ สื่อสาร ระหว่าง วัฒนธรรม  

3.   ระบบ เครือ ญาติ ใน ภาษา ต่างๆ 

4.   คำ ที่ ห้าม พูด และ คำ รื่น หู

5.   ความ หมาย โดย นัย ของ ผู้ พูด 

2.   ข้อ ใด เป็น จุด ประสงค์ หลัก ของ การ ศึกษา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม 

1.   เพื่อ ที่ จะ เข้าใจ ธรรมชาติ ของ ภาษา มนุษย์

2.   เพื่อ ให้ ผู้ เรียน ภาษา เข้าใจ วัฒนธรรม ระดับ สูง

3.   เพื่อ ส่ง เสริม ความ เข้าใจ ใน การ สื่อสารระหว่าง วัฒนธรรม 

4.   เพื่อ แบ่ง แยก วัฒนธรรม ที่ ดี และ วัฒนธรรม ที่ ไม่ ดี

5.   เพื่อ เข้าใจ ความ หมาย โดย นัย ของ ผู้ พูด ต่าง วัฒนธรรม 

3.   ทฤษฎี ภาษา ตกแต่ง ความ คิด (linguistic determinism) มี แนวคิด หลัก คือ อะไร

1.   ผู้ ที่ พูด ภาษา ที่ มี โครงสร้าง ต่าง กัน จะ มอง โลก ใน ทิศทาง และ ความ เข้าใจ ที่ ไม่ เหมือน กัน

2.   โครงสร้าง ของ ภาษา ใด ภาษา หนึ่ง มี อิทธิพล อย่าง ยิ่ง ใน การ จูงใจ ผู้ พูด ให้ ยอมรับ โลก ทัศน์ นั้น

3.   ภาษา ไม่ ได้ มี ความ สวยงาม หรือ ความ สกปรก ได้ ด้วย ตัว เอง แต่ ต้อง อาศัย วัฒนธรรม ช่วย ตีความ 

4.   ภาษา สามารถ ใช้ อธิบาย สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง โดย การ เปรียบ เทียบ กับ อีก สิ่ง หนึ่ง หรือ อีก แนวคิด หนึ่ง

5.   ภาษา ที่ ต่าง กัน มี การ จำแนก ประเภท และ ต้นแบบ ของ สิ่ง ต่างๆ แตก ต่าง กัน เช่น สี เครือ ญาติ 

4.   ทฤษฎี สัมพันธภาพ ทาง ภาษา (linguistic relativity) มี แนวคิด หลัก คือ อะไร

1.   ผู้ ที่ พูด ภาษา ที่ มี โครงสร้าง ต่าง กัน จะ มอง โลก ใน ทิศทาง และ ความ เข้าใจ ที่ ไม่ เหมือน กัน

2.   โครงสร้าง ของ ภาษา ใด ภาษา หนึ่ง มี อิทธิพล อย่าง ยิ่ง ใน การ จูงใจ ผู้ พูด ให้ ยอมรับ โลก ทัศน์ นั้น

3.   ภาษา ไม่ ได้ มี ความ สวยงาม หรือ ความ สกปรก ได้ ด้วย ตัว เอง แต่ ต้อง อาศัย วัฒนธรรม ช่วย ตีความ 

4.   ภาษา สามารถ ใช้ อธิบาย สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง โดย การ เปรียบ เทียบ กับ อีก สิ่ง หนึ่ง หรือ อีก แนวคิด หนึ่ง

5.   ภาษา ที่ ต่าง กัน มี การ จำแนก ประเภท และ ต้นแบบ ของ สิ่ง ต่างๆ แตก ต่าง กัน เช่น สี เครือ ญาติ 

5.   อุป ลักษณ์ โวหาร (metaphor) แสดง ให้ เห็น สิ่ง ใด

1.   ผู้ ที่ พูด ภาษา ที่ มี โครงสร้าง ต่าง กัน จะ มอง โลก ใน ทิศทาง และ ความ เข้าใจ ที่ ไม่ เหมือน กัน

2.   โครงสร้าง ของ ภาษา ใด ภาษา หนึ่ง มี อิทธิพล อย่าง ยิ่ง ใน การ จูงใจ ผู้ พูด ให้ ยอมรับ โลก ทัศน์ นั้น

3.   ภาษา ไม่ ได้ มี ความ สวยงาม หรือ ความ สกปรก ได้ ด้วย ตัว เอง แต่ ต้อง อาศัย วัฒนธรรม ช่วย ตีความ 

4.   ภาษา สามารถ ใช้ อธิบาย สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง โดย การ เปรียบ เทียบ กับ อีก สิ่ง หนึ่ง หรือ อีก แนวคิด หนึ่ง

5.   ภาษา ที่ ต่าง กัน มี การ จำแนก ประเภท และ ต้นแบบ ของ สิ่ง ต่างๆ แตก ต่าง กัน เช่น สี เครือ ญาติ 
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6.   ปัจจัย ใด ทำให้ การ จำแนก ประเภท แบบ พื้น บ้าน แตก ต่าง จาก การ แบ่ง ประเภท ที่ ใช้ หลัก การ เชิง วิทยาศาสตร์

1.   ลักษณะ ทาง ภูมิศาสตร์

2.   ปัจจัย ทาง สังคม

3.   วัฒนธรรม ท้อง ถิ่น

4.   ความ รู้สึก และ ทัศนคติ

5.   การ เปลี่ยนแปลง ภาษา 

7.   ต้นแบบ (prototype) คือ อะไร 

1.   แนวคิด เกี่ยว กับ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง ซึ่ง ประกอบ ด้วย ลักษณะ ต่างๆ ที่ บรรยาย คุณสมบัติ ของ สิ่ง นั้น

2.   การ พูด ถึง สิ่ง บาง สิ่ง หรือ คน บาง คนใน ลักษณะ ที่ น่า รื่นรมย์ หรือ อ่อน โยน เพื่อ เลี่ยง การ ใช้ คำ ตรง

3.   การ เปรียบ เทียบ ความ คล้ายคลึง ระหว่าง ของ สอง สิ่ง หรือ สถานการณ์ สอง สถานการณ์ 

4.   การ จำแนก ประเภท ของ สิ่ง ต่างๆ แบบ พื้น บ้าน ตาม อิทธิพล ของ วัฒนธรรม ท้อง ถิ่น

5.   อิทธิพล ของ ภาษา ใน การ จูงใจ ผู้ พูด ให้ ยอมรับ โลก ทัศน์ ของ ภาษา และ วัฒนธรรม นั้น

8.   นัก วิชาการ จำนวน มาก ไม่ ยอมรับ แนวคิด ของ ทฤษฎี ใด

1.   ต้นแบบ

2.   ภาษา ตกแต่ง ความ คิด 

3.  สัมพันธภาพ ทาง ภาษา

4.   การ จำแนก ประเภท

5.   คำ หรือ ข้อความ ห้าม พูด 

9.   ข้อ  ใดเคย เป็น คำ ห้าม พูด 

1.   Geewhiz!

2.   God!

3.   Gosh!

4.   Golly!

5.   G-d 

10.  ข้อ ใด เป็น ตัวอย่าง ของ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู 

1.   Eye of a needle 

2.   A white rose is a dove.

3.   Not the full quid 

4.   Voldemort 

5.   Pass away 



13-4 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

ที่ ม
า แ
ละ
 

กา
ร ต
ีคว
าม

แผ
น
ผัง
แน

วค
ิด

L
an

gu
ag

e 
an

d 
C

ul
tu

re

ภา
ษ
าก
ับ
วัฒ

น
ธร
รม

คว
าม
 หม

าย
 แล
ะ บ
ริบ
ท

in
te
rc
ul
tu
ra
l

m
ul
tic
ul
tu
ra
l

in
te
rc
ul
tu
ra
l 

co
m
m
un
ic
at
io
n

ชุม
ชน
 ขอ
ง ผ
ู้ ใช
้ ภา
ษา

คว
าม
 สัม

พ
ันธ
์

ex
pr
es
se
s

em
bo
di
es

sy
m
bo
liz
es

สม
มุต

ิฐา
น 

Sa
pi
r-
W
ho
rf

ภา
ษา
 ตก

แต
่ง ค
วา
ม ค

ิด

สัม
พ
ันธ
ภา
พ
 ทา
ง ภ
าษ
า

ปร
ะเ
ภท

ระ
บบ

 เค
รือ
 ญ
าต
ิ

คำ
 สำ
หร
ับ เ
รีย
ก ส
ี

ทฤ
ษฎ

ี ต้น
แบ
บ

คำ
/ข
้อค
วา
ม 

ห้า
ม พ

ูด ห
รือ
 รื่น
 หู

ta
bo
os

eu
ph
em

is
m
s

อุป
 ลัก
ษณ

์ แล
ะ 

กา
ร ม
อง
 โล
ก

คว
าม
 หม

าย

ชน
ิด

หน
้าท
ี่



13-5Language and Culture

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

แผนการสอนโมดูลที่13

Language and Culture

แนวคิด
1.   สาขา วิชา ภาษา กับ วัฒนธรรม  (language  and  culture)  ให้ ความ สำคัญ ต่อ ความ หลาก หลาย  

ของ วัฒนธรรม ของ ผู้ ใช้ ภาษา และ อิทธิพล ของ วัฒนธรรม ที่ มี ต่อ การ สื่อสาร ระหว่าง วัฒนธรรม 

(cross-cultural communication)

2.  ภาษา และวัฒนธรรม มี ความ สัมพันธ์ กัน อย่าง ใกล้ ชิด และ หลาย รูป แบบ

3.   สมมุติฐาน ซา เพียร์ วอร์ฟ (the Sapir-Whorf hypothesis หรือ The Whorfain Hypothesis) 

เป็น ทฤษฎี ที่ แสดง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม และ มี อิทธิพล ต่อ การ ศึกษา ใน สาขา นี้ 

มา จน ปัจจุบัน

4.   ภาษา ต่างๆ มี การ จำแนก ประเภท  (taxonomy)  ของ สิ่ง ต่างๆ  รอบ ตัว ที่ แตก ต่าง กัน เนื่อง มา จาก 

อิทธิพล ทาง วัฒนธรรม  เช่น คำ ที่ ใช้ เรียก เครือ ญาติ คำ ที่ ใช้ เรียก สี และ การ จัด ประเภท สิ่ง ต่างๆ 

5.   แต่ละ วัฒนธรรม มี การ กำหนด คำ ต่างๆ ที่ น่า อาย หรือ ไม่ เหมาะ สม ที่ จะ พูด (taboo) และ มี การ ใช้ คำ 

หรือ ข้อความ รื่น หู (euphemism) เพื่อ เลี่ยง การ กล่าว ถึง สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง โดยตรง

6.   อุป ลักษณ์ โวหาร (metaphor) นับ เป็น เครื่อง มือ ทาง ภาษา ที่ สะท้อน วัฒนธรรม และ การ มอง โลก ของ 

ผู้ ใช้ ภาษา ซึ่ง ผู้ ใช้ ภาษา ใช้ โวหาร ชนิด นี้ เพื่อ วัตถุประสงค์ ที่ แตก ต่าง กัน

วัตถุประสงค์
เมื่อ ศึกษา โมดูล ที่ 13 จบ แล้ว นักศึกษา สามารถ

1.  ระบุ แนวคิด ทฤษฎี และ ประเด็น สำคัญ ที่ เป็น องค์ ประกอบ ของ สาขา วิชา ภาษา กับ วัฒนธรรม

2.  ระบุ ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม รูป แบบ ต่างๆ

3.  อธิบาย หลัก การ ของ สมมุติฐาน ซา เพียร์ วอร์ฟ และ สมมุติฐาน ย่อย ที่ ต่าง กัน

4.  อธิบาย อิทธิพล ทาง วัฒนธรรม ที่ มี ต่อ การ จำแนก ประเภท ของ สิ่ง ต่างๆ

5.   อธิบาย แนวคิด และ วิธี การ การ หลีก เลี่ยง ของ คำ หรือ ข้อความ ห้าม พูด  รวม ทั้ง ลักษณะ และ ข้อดี  

ข้อ เสีย ของ การ ใช้ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู

6.  อธิบาย ชนิด ความ หมาย หน้าที่ และ การ ตีความ อุป ลักษณ์ โวหาร (metaphor)
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กิจกรรมการเรียน
1.  ทำ แบบ ประเมินผล ตนเอง ก่อน เรียน ใน คู่มือ การ ศึกษา โมดูล ที่ 13

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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13.1ความหมายของคำสำคัญและบริบทในการศึกษาภาษากับวัฒนธรรม (Definitions and 

ContextsofLanguageandCulture)
สาขา วิชา ภาษา กับ วัฒนธรรม  (language and culture)  เป็นการ ศึกษา ภาษา ใน ฐานะ ที่ เป็น เครื่อง มือ  

ที่ ใช้ ใน การ ดำเนิน ชีวิต ของ ผู้คน ใน สังคม  แคลร์  แค ลมช์  (Kramsch,  1998:  3)  ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน ภาษา กับ 

วัฒนธรรม กล่าว ว่า ใน การ ใช้ ภาษา เพื่อ การ สื่อสาร ใน ชีวิต ประจำ วัน ภาษา จะ มี ความ ผูกพัน กับ วัฒนธรรม อย่าง 

ซับ ซ้อน และ หลาก หลาย แง่ มุม  และ วัฒนธรรม ครอบคลุม ความ รู้  ความ เชื่อ  และ การ ปฏิบัติ ตน ของ บุคคล เพื่อ 

ให้ เป็น ที่ ยอมรับ ใน กลุ่ม คน ที่ ได้ ชื่อ ว่า เป็น สมาชิก ใน วัฒนธรรม เดียวกัน วอร์ดอฟ (Wardhaugh, 1998: 215)  

นัก ภาษาศาสตร์ อีก ผู้ หนึ่ง ในสาขา นี้ ให้ ความ หมาย ว่า วัฒนธรรม นับ เป็น “know-how” สำหรับ การ ดำเนิน ชีวิต 

ที่ บุคคล รับ ทราบ ได้ โดย ไม่ ต้อง ผ่าน การ ศึกษา เล่า เรียน  

  อย่างไร ก็ ดี  แค ลมช์  (Kramsch,  1998:  4)  ได้ เปรียบ เทียบ ระหว่าง ความ หมาย ของ คำ ว่า วัฒนธรรม 

(culture) และ คำ ว่า ธรรมชาติ (nature) ไว้ อย่าง น่า สนใจ โดย กล่าว ว่า “ธรรมชาติ” ประกอบ ด้วย ร่างกาย ของ 

บุคคล พร้อม ด้วย อวัยวะ ต่างๆ  ที่ มี ติดตัว มา โดย กำเนิด และ และ มี การ เจริญ เติบโต ตาม ลำดับ เวลา  ใน ขณะ ที่ 

“วัฒนธรรม” เป็น สิ่ง ที่ ปลูก ฝัง ดูแล และ ตกแต่ง เพื่อ ให้ บุคคล สามารถ ดำรง ตน ใน ฐานะ สมาชิก ของ วัฒนธรรม ใด  

วัฒนธรรม หนึ่ง ได้  บุคคล จะ เรียน รู้ วัฒนธรรม ของ ตนเอง ผ่าน กระบวนการ ขัดเกลา ทาง สังคม  (socialization) 

ซึ่ง จะ ครอบคลุม เรื่อง ราว ของ ธรรมเนียม ปฏิบัติ การ ใช้ ภาษา สุภาพ สิ่ง ใด ควร พูด สิ่ง ใด ไม่ ควร พูด และ รูป แบบ 

การ ใช้ ภาษา เขียน ที่ เป็น ทางการ เป็นต้น

นอกจาก วัฒนธรรม ใน ระดับ พื้น ฐาน นี้ แล้ว  ยัง มี วัฒนธรรม ใน ระดับ สูง ขึ้น ไป  (high  culture) ที่ ต้อง 

อาศัย การ ศึกษา เล่า เรียน อย่าง จริงจัง เช่น ดนตรี วรรณกรรม และ ศิลปะ ชั้น สูง แขนง ต่างๆ ซึ่ง วัฒนธรรม ระดับ 

นี้ มัก ไม่ ค่อย มี ส่วน เกี่ยวข้อง กับ การ ศึกษา ภาษา กับ วัฒนธรรม

ใน การ ศึกษา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม นัก ภาษาศาสตร์ มัก กล่าว ถึง คำ สำคัญๆ ที่ ใช้ ใน 

การ อธิบาย ลักษณะ ทาง วัฒนธรรม และ ให้ คำ จำกัด ความ ไว้ ดังนี้

13.1.1 ระหว่างวัฒนธรรมหรือข้ามวัฒนธรรม (Intercultural/Cross-cultural)  มัก ใช้ อธิบาย การ  

พบปะ กัน ระหว่าง ผู้คน จาก ต่าง ภาษา หรือ วัฒนธรรม  และ ภาษา ที่มา จาก เขต ปกครอง ที่ ต่าง กัน  โดย เฉพาะ  

อย่าง ยิ่ง ต่าง รัฐ หรือ ต่าง ประเทศ นอกจาก นี้ ยัง ใช้ อธิบาย การ ติดต่อ สื่อสาร ระหว่าง ผู้คน ภายใน ประเทศ เดียวกัน  

แต่ ที่ มี ความ แตก ต่าง กัน ทาง เชื้อ ชาติ ชนชั้น และ เพศ 

13.1.2หลากหลายทางวัฒนธรรม (Multicultural) เป็น คำ ศัพท์ ทางการ เมือง ที่ ใช้ อธิบาย สังคม ที่ 

ประกอบ ด้วย คน หลาย เชื้อ ชาติ หลาย วัฒนธรรม และ หลาย ภาษา และ ยัง บ่ง บอก ลักษณะ คน ที่ อยู่ ใน สังคม ที่ มี 

วัฒนธรรม หลาก หลาย และ สามารถ พูด ได้ หลาย ภาษา

13.1.3การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (InterculturalCommunication)  คือ  การ สื่อสาร ระหว่าง คน 

ที่ มี พื้น ฐาน ทาง สังคม  วัฒนธรรม  (แบบแผน ความ ประพฤติ และ การ มอง โลก) ประวัติศาสตร์  ค่า นิยม ทางการ 

เมือง ภาษา และ การ ใช้ สัญลักษณ์ ใน การ สื่อสาร ที่ แตก ต่าง กัน การ สื่อสาร ระหว่าง วัฒนธรรม ต้อง อาศัย ความ รู้ 

ความ เข้าใจ วัฒนธรรม อื่น จึง จะ ไม่ เกิด ปัญหา และ ความ เข้าใจ ผิด ได้ ดัง ตัวอย่าง เรื่อง ราว ของ การ สื่อสาร ระหว่าง 

ชาว จีน และ ชาว อังกฤษ เรื่อง หนึ่ง ต่อ ไป นี้  มี คน จีน กลุ่ม หนึ่ง ได้ รับ เชิญ จาก คน อเมริกัน ให้ ไป รับ ประทาน อาหาร 
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ที่ บ้าน  คน จีน กล่าว ชมเชย บ้าน ของ คน อเมริกัน ผ่าน ล่าม คน จีน ว่า You have  a  very  nice  home.  It's  so 

beautiful. (บ้าน ของ คุณ สวยงาม มาก) เจ้า ภาพ ชาว อเมริกัน จึง ยิ้ม และ ตอบ ตาม ธรรมเนียม อเมริกัน ว่า Thank 

you. (ขอบคุณ)  ซึ่ง สร้าง ความ ประหลาด ใจ ให้ กับ ชาว จีน เป็น อย่าง ยิ่ง  ใน ขณะ รับ ประทาน อาหาร  เจ้า ภาพ  

ชาว อเมริกัน กล่าว ชมเชย ล่าม ชาว จีน ว่า Your English  is  excellent.  Really  quite  fluent. (คุณ พูด ภาษา 

อังกฤษ ได้ ดี และ คล่อง มาก) ล่าม ชาว จีน ตอบ กลับ อย่าง ถ่อม ตัว และ เงียบ ขรึม ว่า No, no. My English is quite 

poor. (ไม่ ไม่ ภาษา อังกฤษ ของ ฉัน ค่อน ข้าง แย่) ซึ่ง เป็น คำ ตอบ ที่ เจ้า ภาพ ชาว อเมริกัน ไม่ คาด คิด และ สร้าง ความ 

พิศวง เป็น อย่าง ยิ่ง

13.1.4ชมุชนของผู้ใช้ภาษา(CommunitiesofLanguageUsers) แบง่ เปน็ ชมุชน สอง ระดบั ไดแ้ก ่สงัคม 

ที่ พูด ภาษา แบบ เดียวกัน  (speech community) และ สังคม ที่ พูด ภาษา เพื่อ บรรลุ วัตถุประสงค์ ทาง สังคม แบบ 

เดยีวกนั (discourse community) ซึง่ สมาชกิ ใน ชมุชน ชนดิ ที ่สอง นี ้จะ ทราบ วา่ เรือ่ง ใด ควร พดู ใน สถานการณ ์ใด  

อย่างไร และ ควร มี ลักษณะ การ ปฏิสัมพันธ์ อย่างไร (discourse accents) เช่น การ ตอบ รับคำ ชมเชย ใน ภาษา 

กับ วัฒนธรรม ต่างๆ อาจ ไม่ เหมือน กัน ผู้ พูด จาก บาง วัฒนธรรม (อาทิ เช่น อเมริกัน) อาจ กล่าว ขอบคุณ สำหรับ 

คำ ชมเชย นั้น ใน ขณะ ที่ บาง วัฒนธรรม (อาทิ เช่น ฝรั่งเศส) กำหนด ว่า ผู้ ที่ ได้ รับคำ ชมเชย ควร แสดง การ อ่อนน้อม 

ถ่อม ตน โดย การ กล่าว ตำหนิ สิ่ง ที่ ได้ รับคำ ชม เช่น สิ่ง นั้น ค่อน ข้าง จะ เก่า แล้ว หรือ ซื้อ หา มา ใน ราคา ไม่ แพง

นอกจาก คำ สำคัญ ที่ กล่าว มา แล้ว ข้าง ต้น แค ลมช์ (Kramsch, 1998: 7-8) กล่าว ว่า บริบท ทาง สังคม มี 

ทั้งหมด สาม ชั้น ได้แก่ ชั้น ทาง สังคม (social layer) ซึ่ง เป็น รูป แบบ ของ ความ คิด ความ ประพฤติ และ ค่า นิยม ที่ 

ปราก ฏ อยู่ จริง ใน ปัจจุบัน ของ ผู้ ที่ อยู่ ใน ชุมชน ที่ มี วัฒนธรรม เดียวกัน ชั้น ทาง ประวัติศาสตร์ (historical layer) 

ซึ่ง เป็น รูป แบบ ที่ กลุ่ม คนใน สังคม ถ่ายทอด และ แสดงออก ผ่าน วัตถุ ทาง ประวัติศาสตร์  และ ชั้น ตาม จินตนาการ 

(imagined layer) ประกอบ ดว้ย จนิตนาการ ที ่เปน็ จรงิ หรอื ยงั ไม ่เปน็ จรงิ เชน่ อดุมการณ ์หรอื ความ ฝนั ของ ผู ้ที ่อยู ่

ใน วัฒนธรรม เดียวกัน ซึ่ง ได้ ส่ง อิทธิพล ต่อ การ ตัดสิน ใจ และ การก ระ ทำ ของ คนใน สังคม โดย ใน บริบท ทาง สังคม 

จะ กล่าว ถึง ทั้งคน ใน (insider) หรือ ผู้ ที่ มี ความ รู้สึก ว่า ตน เป็น สมาชิก ของ ชุมชน และ คนนอก (outsider) หรือ 

ผู้ ที่ มี ความ รู้สึก ว่า ไม่ เป็น ส่วน หนึ่ง ใน ชุมชน ซึ่ง ทำให้ วัฒนธรรม เกี่ยวข้อง กับ ประเด็น ของ การ แสดง พลัง อำนาจ 

และ การ ควบคุม ด้วย เช่น กัน ก่อ ให้ เกิด วัฒนธรรม ที่ ได้ ชื่อ ว่า มี พลัง และ อิทธิพล มากกว่า (dominant cultures) 

ซึ่ง มัก จะ พบ การ แบ่ง แยก นี้ ใน สังคม ที่ มี วัฒนธรรม หลาก หลาย 

กิจกรรมที่1

จงบอกเหตุผลและความสำคัญในการศึกษาภาษากับวัฒนธรรม(languageandculture)



13-9Language and Culture

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

13.2ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาษากบัวฒันธรรม(TheRelationshipBetweenLanguageandCulture)
แค ลมช์ (Kramsch, 1998: 3) จัด ประเภท ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม ออก เป็น  3 รูป แบบ 

ดังนี้

13.2.1ภาษาแสดงถงึความเปน็จรงิทางวฒันธรรม(“Languageexpressesculturalreality.”)กลา่ว คอื 

มนุษย์ สะท้อน ทัศนคติ ความ เชื่อ และ ความ คิด เห็น ผ่าน ภาษา ที่ ใช้

13.2.2ความเป็นจริงทางวัฒนธรรมถูกรวบรวมไว้ภายในภาษา (“Language embodies cultural

reality.”) กล่าว คือ มนุษย์ สร้างสรรค์ ประสบการณ์ และ ความ หมาย ของ สิ่ง ต่างๆ ผ่าน ภาษา ที่ ใช้

13.2.3ภาษาเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม (“Language symbolizes cultural reality.”) กล่าว คือ 

ภาษา เป็น ระบบ สัญลักษณ์ ซึ่ง แสดง ถึง อัต ลักษณ์ ทาง สังคม

จาก การ มอง ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม ทั้ง สาม รูป แบบ ก่อ ให้ เกิด ทฤษฎี และ การ ศึกษา 

วิจัย ใน หัวข้อ เรื่อง ต่างๆ ซึ่ง จะ กล่าว ถึง ใน ลำดับ ต่อ ไป นี้

13.3สมมุติฐานซาเพียร์วอร์ฟ(TheSapir-WhorfHypothesis/TheWhorfainHypothesis)
ซา เพียร์ (Edward Sapir) และ วอร์ฟ (Benjamin Lee Whorf) ได้ เสนอ แนวคิด เกี่ยว กับ ความ สัมพันธ ์

ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม โดย ตั้ง เป็นสมมุติฐาน ซา เพียร์ วอร์ฟ  ซึ่ง แยก เป็น สอง ทฤษฎี หลัก ดังนี้

13.3.1แนวคดิภาษาตกแตง่ความคดิ(LinguisticDeterminism)ทฤษฎี นี้ กล่าว ว่า โครงสร้าง ของ ภาษา 

ใด ภาษา หนึ่ง “ตกแต่ง” โลก ทัศน์ หรือ แนวทาง การ มอง โลก ของ ผู้ พูด ภาษา นั้น ดัง นั้น ผู้ ที่ พูด ภาษา ที่ มี โครงสร้าง 

ตา่ง กนั จะ มอง โลก ใน ทศิทาง และ ความ เขา้ใจ ที ่ไม ่เหมอืน กนั กลา่ว คอื หาก ภาษา ใด ภาษา หนึง่ ม ีคำ หรอื โครงสรา้ง ที ่

ใช ้เรยีก หรอื บรรยาย สิง่ ใด สิง่ หนึง่ ซึง่ ใน ภาษา อืน่ ไมม่ ีจะ ทำให ้ผู ้พดู ภาษา นัน้ สามารถ พดู ถงึ สิง่ นัน้ ได ้อยา่ง งา่ยดาย 

กว่า ผู้ ที่ พูด ภาษา ที่ ไม่มี คำ หรือ โครง สร้าง นั้นๆ เช่น ผู้ พูด ภาษา อังกฤษ เข้าใจ เวลา ใน ลักษณะ ของ การ เคลื่อน เป็น 

เส้น ตรง (Newtonian time) โดย มี คำ ศัพท์ บอก ความ เป็น อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต (yesterday, last week, 

now,  this moment,  tomorrow และ next week  เป็นต้น)  ใน ขณะ ที่ ชน เผ่า โฮปิ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา 

จะ มอง เวลา เป็น ระยะ เวลา   เช่น  สิบ วัน  หรือ อาจ ใส่ คำ ขยาย บอก อารมณ์ ที่ มี ต่อ ระยะ เวลา นั้น ว่า ยาวนาน หรือ  

สั้น เพียง ใด แต่ จะ ไม่มี การ กล่าว ถึง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

ทั้งนี้ วอร์ดอฟ (Wardhaugh, 1998: 216) กล่าว ว่า มี นัก วิชาการ จำนวน มาก ที่ ไม่ ยอมรับ สมมุติฐาน นี้ 

เนื่องจาก ตัวอย่าง ที่ ยก มาส นับ สนุน ไม่ สามารถ พิสูจน์ ได้ ทาง วิทยาศาสตร์ และ โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ต่าง พา กัน ต่อ 

ต้าน แนวคิด ภาษา ตกแต่ง ความ คิด (linguistic determinism) อย่าง รุนแรง เนื่องจาก แนวคิด ดัง กล่าว บอก เป็น 

นัยว่า มนุษย์ ถูก ขัง ไว้ ใน ภาษา ของ ตนเอง เช่น ชน เผ่า โฮ ปิ ควร เรียน ภาษา อังกฤษ หาก ต้องการ เข้าใจ เวลา ใน อดีต 

ปัจจุบัน และ อนาคต แต่ ใน ทาง กลับ กัน ทำไม ผู้ ตั้ง สมมุติฐาน นี้ สามารถ เข้าใจ เวลา ของ ผู้ พูด ภาษา โฮ ปิ ได้ ดัง นั้น 

จึง อาจ กล่าว ได้ ว่า แนวคิด นี้ ตั้ง อยู่ บน พื้น ฐาน ของ อคติ และ การ เหยียด เชื้อ ชาติ  เผ่า พันธุ์  ทั้งนี้ นัก วิทยาศาสตร์ 

เชื่อ ว่า ธรรมชาติ ของ ภาษา ทุก ภาษา ย่อม มี วิธี การ บรรยาย หรือ กล่าว ถึง สิ่ง ต่างๆ  รอบ ตัว ได้  มนุษย์ สามารถ แปล 

สาร จาก ภาษา หนึ่ง เป็น อีก ภาษา หนึ่ง ได้ เสมอ 
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13.3.2ทฤษฎีสัมพันธภาพทางภาษา(LinguisticRelativity)ทฤษฎี นี้ กล่าว ว่า โครงสร้าง ของ ภาษา ใด  

ภาษา หนึ่ง มิได้  “ตกแต่ง”  โลก ทัศน์ ของ ผู้ พูด ภาษา นั้น  แต่ มี อิทธิพล อย่าง ยิ่ง ใน การ จูงใจ ผู้ พูด ให้ ยอมรับ  

โลก ทัศน์ นั้น  ซึ่ง นับ เป็น ทฤษฎี ที่ ได้ รับ การ ยอมรับ เนื่องจาก มี แนวคิด ที่ ยืดหยุ่น กว่า ทฤษฎี แรก โดย มอง เห็น  

ความ สัมพันธ์ ระหว่าง วัฒนธรรม และ การ ตีความ ของ สิ่ง ต่างๆ รอบ ตัว เช่น 

ชน เผ่า นาวา โฮ มัก เรียก วัตถุ รอบ ตัว โดย ใช้ คำ ที่ มี ความ หมาย เชิง เรขาคณิต  เช่น  เรียกหินก้อนหนึ่งใน 

รัฐอริโซนา ว่า Tse Ahe’ii’aha ซึ่งแปล ตรง ตัว ว่า “ก้อน หิน สอง ก้อน ซึ่ง ตั้ง ตรง ขนาน กัน ใน แนว ดิ่ง”  ใน ขณะ ที่ 

ชาว อเมริกัน ที่ พูด ภาษา อังกฤษ เรียก ก้อน หิน ก้อน เดียวกัน นี้ ว่า Elephant’s Feet 

ตัว อย่า งอื่นๆ  ที่ แสดง ให้ เห็น ถึง ภาษา ที่ กำหนด ความ หมาย ของ คำ เฉพาะ เจาะจง ตาม วัฒนธรรม ของ 

ผู้ใช้ภาษานี้มี ดัง ตาราง ต่อ ไป นี้

ภาษา คำศัพท์ ความหมาย

ภาษาเยอรมัน zwischenraum พื้นที่ว่างระหว่างวัตถุสองชิ้น 

torschlusspanik ความกลัวที่จะไม่ได้แต่งงาน

drachenfutter สันติภาพที่ภรรยามีให้กับสามี

ภาษาอิตาเลียน attaccabottoni    คนน่าเบื่อที่ชอบเล่าเรื่องเศร้าให้ผู้อื่นฟังอย่างไร้จุดหมาย

ภาษารัสเซีย razlybit  ความรักที่เคยมีให้คนใดคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีความรักแบบนี้แล้ว

ภาษาญี่ปุ่น wabi  ความสวยงามแบบเรียบง่าย

shibui เรียบหรู

นอกจาก นี้ ทฤษฎี สัมพันธภาพ ทาง ภาษา ยัง กล่าว ว่า หาก ภาษา ใด ภาษา หนึ่ง มี คำ เรียก ประเภท หรือ ชนิด 

ย่อยๆ ของ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง ซึ่ง ภาษา อื่นๆ ไม่มี การ แบ่ง ไว้ จะ ทำให้ ผู้ พูด ภาษา นั้น สามารถ มอง เห็น ความ แตก ต่าง ของ 

สิ่ง นั้น ได้ อย่าง ลึก ซึ้ง กว่า เช่น ภาษา ของ ชาว เอ สกิ โม มี คำ สำหรับ เรียก หิมะ ประเภท ต่างๆ มากกว่า 50 คำ ซึ่ง ทำให ้

ชาว เอ สกิ โม สามารถ เห็น ลักษณะ ต่างๆ ของ หิมะ ได้ ละเอียด กว่า ผู้ พูด ภาษา อื่น ที่ ไม่มี คำ แบ่ง ประเภท หิมะ 

กิจกรรมที่2

ตามทฤษฎีสัมพันธภาพทางภาษา (LinguisticRelativity) จงยกตัวอย่างคำหรือโครงสร้างของ

ภาษาไทยที่มีอิทธิพลต่อการตีความสิ่งต่างๆ ในวัฒนธรรมไทยซึ่งแตกต่างจากภาษาและวัฒนธรรมของ

ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ)

1. คำเฉพาะที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย

2. คำที่ใช้เรียกภาชนะต่างๆ
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13.4การจำแนกประเภท(Taxonomy)
ภาษา ต่างๆ อาจ มี การ จำแนก ประเภท ของ สิ่ง ต่างๆ  ใน โลก ไว้ ต่าง กัน  เนื่องจาก อิทธิพล ของ วัฒนธรรม 

ท้อง ถิ่น แนวคิด การ จำแนก ประเภท แบบ พื้น บ้าน (folk taxonomy) นี้ จึง แตก ต่าง จาก การ แบ่ง ประเภท ที่ ใช้ หลัก 

การ เชิง วิทยาศาสตร์  การ ศึกษา การ จำแนก ประเภท แบบ พื้น บ้าน ครอบคลุม แง่ มุม ต่างๆ  ใน ชีวิต ประจำ วัน  เช่น  

การ สร้าง คำ เพื่อ ใช้ เรียก เครือ ญาติ และ คน ที่ มี สถานะ ต่างๆ กัน ซึ่ง รวม ถึง การ ใช้ คำ สรรพนาม บุรุษ ที่ หนึ่ง สอง และ 

สาม การ จัด แบ่ง หน้าที่ ของ คำ ต่างๆ เป็น คำ นาม คำ กริยา คำ วิเศษณ์ ฯลฯ การ จำแนก สี รวม ถึง ทฤษฎี ต้นแบบ 

ของ สิ่ง ต่างๆ ซึ่ง ใน ที่ นี้ จะ ขอ เน้น เฉพาะ การ สร้าง คำ เพื่อ ใช้ เรียก เครือ ญาติ การ จำแนก สี และ ทฤษฎี ต้นแบบ

13.4.1 ระบบเครือญาติในภาษาต่างๆ (KinshipSystems)การ ศึกษา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ 

วัฒนธรรม จะ ให้ ความ สำคัญ กับ คำ สำหรับ เรียก เครือ ญาติ ใน ภาษา ต่างๆ เนื่องจาก คำ เหล่า นี้ เป็น กุญแจ สำคัญ ใน 

การ สร้าง ความ เข้าใจ เกี่ยว กับ การ จัด ระเบียบ ทาง สังคม วอร์ดอฟ (Wardhaugh, 1998) กล่าว ว่า นัก ภาษาศาสตร ์

สาขา นี้ ได้ ศึกษา พบ ว่า วัฒนธรรม และ ภาษา ที่ แตก ต่าง กัน มัก ส่ง ผล ให้ เกิด การ สร้าง คำ ที่ ใช้ เรียก เครือ ญาติ หรือ 

กลุ่ม บุคคล ที่ มี ความ สัมพันธ์ ทาง สาย เลือด และ การ แต่งงาน ที่ แตก ต่าง กัน  ซึ่ง ความ แตก ต่าง ที่ พบ นี้ มัก มี สาเหตุ 

มา จาก ปัจจัย ที่ มี อิทธิพล ต่างๆ เช่น การ จัด ลำดับ ชั้น ทาง สังคม เพศ ช่วง อายุ 

ใน ภาษา อังกฤษ คำ ว่า grandfather หมาย รวม ถึง ปู่ และ ตา และ คำ ว่า grandmother หมาย รวม ถึง ย่า 

และ ยาย ซึ่ง แสดง ให้ เห็น ว่า วัฒนธรรม ของ ผู้ ใช้ ภาษา อังกฤษ ไม่ เน้น ความ สำคัญ ใน การ แยก ปู่ และ ตา หรือ ย่า และ 

ยาย อย่าง ชัดเจน เหมือน ภาษา ไทย ซึ่ง มี การ สร้าง คำ เรียก เครือ ญาติ ที่ มี ปัจจัย เกี่ยวข้อง กับ การ แต่งงาน เป็น สำคัญ 

ซึ่ง ยัง จะ เห็น ได้ จาก การ มี คำ ว่า “สะใภ้” และ “เขย” อีก ด้วย 

คำ ที่ ใช้ เรียก พี่ น้อง สาย เลือด เดียวกัน อาจ มี กฎ เกณฑ์ ทาง สังคม ที่ ต่าง กัน ใน ภาษา อังกฤษ คำ ว่า sister 

ครอบคลุม ทั้ง พี่ สาว และ น้อง สาว และ คำ ว่า brother ครอบคลุม ทั้ง พี่ ชาย และ น้อง ชาย ใน ขณะ ที่ ภาษา ไทย คำ ว่า 

“พี่” ใช้ สำหรับ พี่ สาว และ พี่ ชาย และ “น้อง” ใช้ สำหรับ น้อง สาว และ น้อง ชาย ตัวอย่าง ของ ความ แตก ต่าง นี้ แสดง 

ให้ เห็น ว่า ภาษา อังกฤษ ให้ ความ สำคัญ กับ การ แยกแยะ เพศ มากกว่า ลำดับ ชั้น ทาง สังคม ใน ทาง กลับ กัน ภาษา ไทย 

เน้น ความ แตก ต่าง ทาง ลำดับ ชั้น มากกว่า เพศ

ใน ภาษา ตะวัน ออก บาง ภาษา   เช่น   ภาษา เวีย ดนาม และ ภาษา ไทย คำ ที่ ใช้ สำหรับ เรียก เครือ ญาติ  เช่น  

พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา มัก ถูก ใช้ ใน การ เรียก คน ที่ ไม่มี ความ สัมพันธ์ ทาง เครือ ญาติ เช่น เพื่อน ร่วม งาน พนักงาน 

ขาย หรือ ลูกค้า เพื่อ แสดง ความ ใกล้ ชิด หรือ เป็น กันเอง ซึ่ง กรณี นี้ ไม่ พบ ใน ภาษา อังกฤษ หรือ ภาษา อื่นๆ ใน สังคม 

ตะวัน ตก

13.4.2คำสำหรับเรียกสี (ColourTerminology)นัก วิชาการ ทาง ภาษา กับ วัฒนธรรม ศึกษา พบ ว่า มี  

สี พื้น ฐาน ใน ภาษา ต่างๆ ไม่ เกิน 11 สี ได้แก่ สี ดำ สี ขาว สี แดง สี เขียว สี ฟ้า สี เหลือง สี ส้ม สี ม่วง สี เทา สี น้ำตาล 

และ สีชมพู  แม คอาร์ เธอ ร์  (McArthur,  1996)  กล่าว ว่า  การ ทดลอง เรื่อง คำ ที่ ใช้ เรียก สี พื้น ฐาน เหล่า นี้  แสดง 

ให้ เห็น ว่า คำ สำหรับ เรียก สี ที่ แตก ต่าง กัน ใน แต่ละ ภาษา และ วัฒนธรรม ส่ง ผล ให้ ผู้ ใช้ ภาษา ที่ ต่าง กัน นี้ มอง โลก ใน 

มุม มอง เรื่อง สี และ ความ คล้ายคลึง หรือ ความ แตก ต่าง ของ สี ที่ ต่าง กัน ดัง ตัวอย่าง จาก ทราสค์  (Trask,  1999)  

ดัง ตาราง ต่อ ไป นี้ 
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ภาษา จำนวนคำที่ใช้เรียกสี

ภาษาอังกฤษ 11 คำสำหรับสีพื้นฐาน 11 สี

ภาษา Nez Perce ในทวีปอเมริกาเหนือ 7 คำสำหรับสีพื้นฐาน 7 สี

ภาษา Ibo ในประเทศไนจีเรีย 4 คำสำหรับสีพื้นฐาน 4 สี

ภาษา Hanunoo ในประเทศฟิลิปปินส์ 4 คำสำหรับสีพื้นฐาน 4 สี

ภาษา Jale ในนิวกินี 2 คำ

ยก ตัวอย่าง เช่น สี ภาษา Hanunoo ใน ประเทศ ฟิลิปปินส์ 4 คำ  สำหรับ สี พื้น ฐาน 4 สี ได้แก่ 

คำ ว่า mabiru ซึ่ง มี ความ หมาย ครอบคลุม สี ดำ และ เฉด สี น้ำตาล เข้ม น้ำเงิน เข้ม และ ม่วง เข้ม 

คำ ว่า malagti ได้แก่ สี ขาว และรวม ถึง เฉด สีชมพู อ่อน ฟ้า อ่อน หรือ เหลือง อ่อน 

คำ ว่า marara  ซึ่ง หมาย ถึง สี แดง สี ส้ม และ สี เลือด หมู 

คำ ว่า malatuy ซึ่ง ประกอบ ด้วย สี เหลือง สี เขียว อ่อน  และ สี น้ำตาล อ่อน 

บาง ภาษา เช่น ภาษา Tarahumara ใน เม็กซิโก ใช้ คำ คำ เดียว คือ คำ ว่า siyònane  หมาย ถึง ทั้ง สี ฟ้า และ 

สี เขียว อย่างไร ก็ ดี คำ ที่ ใช้ เรียก สี พื้น ฐาน ต่างๆ เหล่า นี้ ไม่ รวม เฉด สี ต่างๆ เช่น สี เขียว มะนาว หรือ สี เขียว แอปเปิ้ล 

ซึ่ง เป็น เฉด ของ สี เขียว สี ครีม หรือ สี ทอง ซึ่ง เป็น เฉด ของ สี เหลือง เป็นต้น 

 13.4.3 ทฤษฎีตน้แบบ(PrototypeTheory)ต้นแบบ (prototype) คือ แนวคิด เกี่ยว กับ สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง 

ซึ่ง ประกอบ ด้วย ลักษณะ ต่างๆ ที่ สามารถ บรรยาย รูป ร่าง หรือ คุณสมบัติ ของ สิ่ง นั้น  เช่น  ใน ชีวิต ประจำ วัน เวลา 

ที่ คน เรา พูด ถึง นก  เรา มัก จะ ไม่ นึก ไป ถึง การ เป็น สัตว์ เลือด อุ่น  การ ออกลูก เป็น ไข่  หรือ การ มี ขน หรือ ปีก  แต่ เรา 

มัก จะ นึกถึง ตัวอย่าง ของ นก ที่ พบเห็น ได้ ทั่วไป เช่น นกแก้ว นก ขุนทอง นก กระจอก นก พิราบ และ นก อื่นๆ ที่ 

มี ขนาด ค่อน ข้าง เล็ก น้อย คน ที่ จะ นึกถึง นก ที่ มี ขนาด ใหญ่ ก่อน เช่น นก อีมู หรือ นก กระจอก เทศ รวม ทั้ง นก ที่ บิน 

ไม่ ได้ หรือ หา ดู ได้ ยาก  เช่น นก เพนกวิน หรือ นก กีวี  ตัวอย่าง เรื่อง นก นี้ แสดง ให้ เห็น ว่า เรา นั้น มี ความ รู้สึก นึกคิด 

เกี่ยว กับ ต้นแบบ ของ สิ่ง ต่างๆ รอบ ตัว 

ต้นแบบ ของ สิ่ง ต่างๆ  ใน แต่ละ สังคม อาจ มี ความ แตก ต่าง กัน  โดย มี วัฒนธรรม เป็น ตัวแปร สำคัญ  เช่น 

ใน ภาษา อังกฤษ เมื่อ กล่าว ถึง เครื่อง เรือน (furniture) สิ่ง ที่ มัก ถูก นึกถึง เป็น อัน ดับ ต้นๆ คือ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้น วาง 

ของ ไม่ เชื่อม โยง ไป ถึงที่ เขี่ย บุหรี่ หรือ ถัง ขยะ เมื่อ กล่าว ถึง ผล ไม้ (fruit)  คน มัก จะ นึก ถึง แอปเปิ้ล ลูก พีช ลูก พลัม 

(ไม่ใช่ มะพร้าว หรือ มะกอก) เมื่อ กล่าว ถึง เครื่อง นุ่ง ห่ม  (clothing)  ก็ จะ นึกถึง เสื้อ  กางเกง  กระโปรง มากกว่า 

ถุงเท้า หรือ ผ้า พัน คอ

กิจกรรมที่3

 ตามทฤษฎีการจำแนกประเภท (taxonomy)จงยกตัวอย่างความแตกต่างระหว่างภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ(หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ)ในประเด็นต่างๆต่อไปนี้

1.คำสำหรับเรียกเครือญาติ(kinshipterms)

2.คำสำหรับเรียกสี(colourterms)

3.ต้นแบบ(prototype)
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13.5คำหรือข้อความที่ห้ามพูดและคำหรือข้อความรื่นหู(TaboosandEuphemisms)
13.5.1  คำหรือข้อความที่ห้ามพูด (Taboos)คำ หรือ ข้อความ ที่ ห้าม พูด ซึ่ง ใน ภาษา อังกฤษ เรียก ว่า  

“taboo”  มี ต้น กำเนิด มา จาก ภาษา Tongan  แปล ว่า สิ่ง ที่ ห้าม กระทำ  แต่ เมื่อ ใช้ เป็น คำ ยืม ใน ภาษา อังกฤษ จะ 

แปล ว่า สิ่ง ที่ ไม่ ควร พูด ถึง  (ไม่ใช่ สิ่ง ที่ ห้าม กระทำ)  เนื่องจาก เหตุผล ด้าน ศาสนา  ธรรมเนียม ปฏิบัติ ทาง สังคม 

หรือ กฎหมาย เช่น คำ ว่า God เคย เป็น คำ ที่ ห้าม พูด ใน ช่วง ต้น ศตวรรษ ที่ 17 ส่วน ใน ปัจจุบัน คำ หรือ ข้อความ ที่ 

ห้าม พูด ต่างๆ มัก เกี่ยว กับ การ ขับ ถ่าย และ กิจกรรม ทาง เพศ คำ หรือ ข้อความ ที่ ห้าม พูด นับ เป็น ภาษา ชั้น ต่ำ (bad 

language) ภาษา สกปรก (foul language) หรือ คำ หยาบ คาย สี่ ตัว อักษร (four-letter words)

พอล  เท อรูส์  (Paul  Theroux)  นัก เขียน เรื่อง ท่อง เที่ยว ชื่อ ดัง ชาว อเมริกัน ได้ เคย ตั้ง คำถาม ว่า  ภาษา 

จะ มี ความ สวยงาม หรือ ความ สกปรก ได้ ด้วย ตัว เอง หรือ ไม่ อย่างไร  โดย เขา ได้ ตั้ง ข้อ สังเกต ว่า คำ หยาบ ต่างๆ  ใน 

ภาษา ต่าง ประเทศ จะ ไม่ สามารถ ทำให้ ผู้คน ที่ พูด ภาษา อื่น รู้สึก โกรธ เคือง ได้  เรา จะ รู้สึก ไม่ ดี กับ คำ หยาบ ใน ภาษา 

ต่าง ประเทศ ก็ ต่อ เมื่อ เรา ได้ เรียน รู้ ภาษา ต่าง ประเทศ นั้น ตั้งแต่ อายุ ยัง น้อย และ รับ รู้ ว่า คำ นั้น เป็น คำ ต้อง ห้าม ใน 

สังคม นั้น 

ฟ รอม กิน และ คณะ (Fromkin et al., 2003) สนับสนุน ความ คิด ของ พอล เท อรูส์  โดย กล่าว ว่า คนใน 

สังคม เดียวกัน จะ มี “หู ของ กลุ่ม คนใน สังคม”  (collective ear of society) หรือ แนวทาง การ มอง สิ่ง ต่างๆ ที่ 

คล้อย ตาม กัน ใน สังคม ซึ่ง ทำให้ คนใน สังคม มอง ว่า คำ หรือ ข้อความ ใด สวยงาม ควร พูด และ คำ หรือ ข้อความ ใด 

สกปรก ไม่ ควร พูด เช่น ใน โลก ของ วรรณกรรม เยาวชน เรื่อง แฮรี่พอตเตอร์ถือว่า Voldemort เป็น คำ ต้อง ห้าม 

(taboo) ตัว ละคร ทุก ตัว จึง ไม่ สามารถ เอ่ย ชื่อ นี้ ได้ โดยตรง และ จะ เลี่ยง ไป ใช้ คำ ว่า You-Know-Who แทน 

แม คอาร์ เธอ ร์  (McArthur,  1996)  กล่าว ว่า ใน ภาษา อังกฤษ หาก ผู้ พูด มี ความ ต้องการ หรือ จำเป็น ใน 

การ พาดพิง ถึง สิ่ง ที่ ไม่ ควร พูด ทั้ง ใน ภาษา พูด และ ภาษา เขียน ผู้พูดจะมี เทคนิค ใน การ หลีก เลี่ยง การ ใช้ คำ หรือ 

ข้อความ ที่ ห้าม พูด 3 แบบ ดังนี้

1)  การ ตดั บาง สว่น ของ คำ ที ่หา้ม พดู ออก ไป (Truncation) โดย ใช้ เครื่องหมาย วรรค ตอน แทน เช่น 

G-d หรือ f**k และ ใช้ ตัว ย่อ แทน เช่น p สำหรับ piss (ปัสสาวะ)

2)  การ ปรบั บาง สว่น ของ คำ ที ่หา้ม พดู (Adaptation) ซึ่ง เป็น ที่ นิยม สำหรับ ผู้ ที่ ต้อง การ ใช้ คำ ที่ ห้าม 

พูด เพื่อ อุทาน เช่น คำ ว่า Gosh! หรือ Golly! สำหรับ God! คำ ว่า Gee!, Jeepers! หรือ Geewhiz! สำหรับ 

Jesus! คำ ว่า Darn it! สำหรับ Damn it! คำ ว่า Heck! สำหรับ Hell! และ Sugar! สำหรับ Shit! 

3)  การ ทดแทน คำ ที ่หา้ม พดู ดว้ย คำ หรอื รปู อืน่ (Substitution) เช่น the N-word แทน nigro และ 

the L-word แทน liberty

13.5.2คำหรือข้อความรื่นหู (EuphemismsหรือEuphemisticExpressions)การ พูด ถึง สิ่ง บาง สิ่ง  

หรือ คน บาง คนในลักษณะ ที่ น่า รื่นรมย์ หรือ อ่อน โยน เพื่อ หลีก เลี่ยง การ ใช้ คำ หรือ ข้อความ ที่ ห้าม พูด ตัวอย่าง ของ 

คำ รื่น หู ใน ภาษา อังกฤษ ได้แก่ การ ใช้ คำ ว่า Gosh แทน God คำ ว่า  terminate แทน kill คำ ว่า sleep with 

แทน have sex with คำ ว่า pass water หรือ relieve oneself แทน urinate 

คำ รื่น หู อาจ เป็น คำ ที่ มี ความ หมาย ค่อน ข้าง คลุมเครือ ที่ ผู้ พูด สามารถ ใช้ เพื่อ เลี่ยง การ กล่าว ถึง สิ่ง ใด 

 สิ่ง หนึ่ง หรือ บุคคล ใด บุคคล หนึ่ง ใน ทาง ลบ หรือ ตรง เกิน ไป ซึ่ง อาจ เป็นการ ทำร้าย จิตใจ หรือ ความ รู้สึก ของ ผู้ ฟัง 

เช่น การ ไล่ คน ออก จาก งาน ใน ภาษา อังกฤษ คริสตัล  (Crytal,  2003:  174)  รวบรวม ตัวอย่าง คำ ที่ ฟัง ดู สวย หรู 

เพื่อ ใช้ หลีก เลี่ยง การ ใช้ คำ ว่า fire (ไล่ ออก จาก งาน) ได้ ถึง 25 คำ ได้แก่ 
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career change opportunity

decruitment

deselection

force reduction

outplacement

reducing headcount

schedule adjustment

vocational relocation

work force imbalance correction

chemistry change

degrowing

destaffing

involuntary separation

personnel surplus reduction

redundancy elimination

selective separation

voluntary termination

coerced transition

dehiring

downsizing

negotiated departure

redeployment

rightsizing

skill-mix adjustment

workforce adjustment

คำ รื่น หู  อาจ อยู่ ใน รูป แบบ ของ คำ แสลง  (euphemistic  slang)  ได้ ด้วย เช่น กัน ฟ รอม กิน และ คณะ 

(Fromkin et al., 2003: 480) ได้ ให้ ตัวอย่าง ของ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู ที่ เป็น ภาษา แสลง ใน ภาษา อังกฤษ ที่ ใช้ โดย 

ชา วออส เตร เลียน หมาย ถึง การ ปัสสาวะ ดังนี้ 

ภาษาแสลงรื่นหูหมายถึง

การปัสสาวะ (สำหรับผู้ชาย)

drain  the  dragon,  siphon  the  python, water  the  horse, wring  the 

rattle snake, shake hand with the wife’s best friend, point Percy the 

porcelain, train Terence on the terracotta

ภาษาแสลงรื่นหูหมายถึง

การปัสสาวะ (สำหรับผู้หญิง)

squeeze the lemon, drain the spuds

นอกจาก นี้  ภาษา รื่น หู อาจ อยู่ ใน รูป แบบ ของ ประโยค หรือ ข้อความ ได้ ด้วย เช่น กัน  และ มัก พบ ใน การ 

รายงาน ข่าว ที่ เกี่ยวข้อง กับ ความ รุนแรง เช่น

ประโยคหรือข้อความรื่นหู ความหมายจริง

A black girl of fifteen was dispersed. 

(เด็กหญิงผิวดำ อายุสิบห้าปี ถูกทำให้กระจัดกระจาย)

A black girl of fifteen was shot. 

(เด็กหญิงผิวดำ อายุสิบห้าปี ถูกยิง)

He is helping the police with their inquiries.

(เขากำลังช่วยเหลือตำรวจในการสอบสวนสืบสวน)

He has been detained by the police and may soon

be charged.

(เขาถูกกักตัวไว้  โดยตำรวจและอาจถูกดำเนินคดีเร็วๆ นี้)

อย่างไร ก็ ดี  การ ใช้ ภาษา รื่น หู มิใช่ มี แต่ ข้อดี เสมอ ไป เนื่องจาก พบ การ ใช้ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู ใน 

สถานการณ์ ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ ปิดบัง ซ่อน เร้น เจตนา ที่ จะ กระทำ รุนแรง เช่น การ ใช้ คำ ว่า to terminate terror-

ists (กำจัด ผู้ ก่อการ ร้าย) นับ เป็น ข้อ อ้าง ความ ชอบ ธรรม ใน การ ทำ สงคราม ได้ หรือ การ ใช้ คำ ว่า family planning 

อาจ ใช้ เพื่อ ปิดบัง การ ทำแท้ง ซึ่ง นับ เป็นการ กระทำ ที่ คน ส่วน ใหญ่ ยัง คง เชื่อ ว่า ขัด ต่อ ศีล ธรรม 
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นัก เขียน และ สื่อมวลชน ต่าง ประเทศ จำนวน หนึ่ง  ไม่ สนับสนุน การ ใช้ ภาษา รื่น หู และ ได้ แสดง ความ คิด 

เห็น ต่อ ต้าน อย่าง ชัดเจน เช่น Ronald Ridout นัก เขียน ชาว อังกฤษ ได้ คิด วลี to commit a euphemism ไว้  

ใน บทความ เรื่อง “The Fact of English” ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1964 โดย ให้ ความ หมาย ว่า เป็นการ พยายาม ปิดบัง 

ซ้อน เร้น บาง สิ่ง บาง อย่าง ที่ ไม่ ดี หรือ ไม่ สมควร ทำ นอกจาก นี้ นัก หนังสือพิมพ์ ชาว อเมริกัน ชื่อ Hugh Rawson 

กล่าว ไว้ ใน A Dictionary of Euphemisms & Other Double Talk ใน ปี ค.ศ. 1981 ว่า “Euphemism is a 

‘society’s basic lingua non franca’.” (ภาษา รื่น หู เป็น ภาษา พื้น ฐาน ที่ คนใน สังคม ไม่ เข้าใจ ร่วม กัน) 

กิจกรรมที่4

จงยกตัวอย่างคำหรือข้อความที่ห้ามพูดและคำหรือข้อความรื่นหู (taboos and euphemisms)ที่

คล้ายคลึงกันและที่แตกต่างกันในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ)

คำหรือข้อความที่ห้ามพูดที่คล้ายคลึงกัน

ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำหรือข้อความที่ห้ามพูดที่แตกต่างกัน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาอื่นๆ

คำหรือข้อความรื่นหูที่คล้ายคลึงกัน

ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำหรือข้อความรื่นหูที่แตกต่างกัน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาอื่นๆ
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13.6อุปลักษณ์และการมองโลก(MetaphorsandWorldviews)
การ ใช้ โวหาร ภาพพจน์ ประเภท อุป ลักษณ์  (metaphor)  นับ เป็น หัวข้อ หลัก อีก หัวข้อ หนึ่ง ใน การ ศึกษา 

ความ สมัพนัธ ์ระหวา่ง ภาษา กบั วฒันธรรม ซึง่ เกดิ ขึน้ บอ่ยครัง้ ใน ชวีติ ประจำ วนั และ เปน็ เครือ่ง มอื สำคญั ที ่สะทอ้น 

การ มอง โลก และ การ ดำเนิน ชีวิต ของ ผู้ ใช้ ภาษา ที่ แตก ต่าง กัน ดัง คำ ของ Jose Ortega  y Gasset นัก ปรัชญา  

ชาว สเปน ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน การ วิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม สมัย ใหม่  ที่ กล่าว ไว้ ใน ปี  ค.ศ.  1948 ว่า 

“The metaphor is probably the most fertile power possessed by man.” (อุป ลักษณ์ อาจ เป็น พลัง ที่ 

อุดม สมบูรณ์ และ กว้าง ไกล ที่สุด ของ มนุษย์)

13.6.1ความหมายของอุปลักษณ์(TheMeaningofMetaphor)คำ ว่า metaphor (ใน ภาษา อังกฤษ) 

มี ราก ศัพท์ มา จาก ภาษา กรีก “metapherein” แปล เป็น ภาษา อังกฤษ ว่า to bear ซึ่ง ก็ คือ “การนำ” หรือ “การ 

ส่ง ผ่าน”  ความ หมาย หรือ ความ คิด นั่นเอง  อุป ลักษณ์ ใน การ ศึกษา ภาษา จึง แปล ว่า ภาษา ภาพพจน์ ชนิด หนึ่ง ใช้ 

อธิบาย สิ่ง ใด สิ่ง หนึ่ง หรือ ความ คิด ใด ความ คิด หนึ่ง โดย การ เปรียบ เทียบ กับ อีก สิ่ง หนึ่ง หรือ อีก ความ คิด หนึ่ง เช่น 

คริสตัล (Crystal, 2003: 465) ยก ตัวอย่าง กริยา วลี ใน อุป ลักษณ์ launch an idea มี การ เทียบ เคียง ความ คิด 

(idea) ซึ่ง เป็น นามธรรม กับ ยาน พาหนะ หรือ สิ่ง ที่ เคลื่อนที่ ได้ ถูก ขับ หรือ ปล่อย ออก จาก ที่ ใด ที่ หนึ่ง ได้   

ฟา โซ ลด์ และคอนเนอร์-ลิน ตัน (Fasold and Connor-Linton, 2006: 507) ให้ คำ จำกัด ความ อุป ลักษณ ์

ว่า เป็น “ความ เข้าใจ ความ คล้ายคลึง ระหว่าง ของ สอง สิ่ง หรือ สถานการณ์ สอง สถานการณ์ ซึ่ง นำ ไป สู่ การ เปรียบ 

เทียบ สิ่ง หนึ่ง ราวกับ ว่า เป็น อีก สิ่ง หนึ่ง” โดย ไฟน์ แกน (Finegan, 2004: 578) กล่าว เสริม ว่า คำ อุป ลักษณ์ มัก ไม่ 

ค่อย ใช้ ตาม ความ หมาย เดิม แต่ ความ หมาย เปรียบ เทียบ ที่ ใช้ มี ความ คล้ายคลึง กับ ความ หมาย เดิม เช่น ใน ภาษา 

อังกฤษ มี การ ใช้ ตา (eye) กับ สิ่ง ที่ เป็น รู เล็กๆ เช่น eye of a needle (ตา ของ เข็ม เย็บ ผ้า) ใน ขณะ ที่ ฟ รอม กิน และ 

 คณะ  (Fromkin et al.,  2003:  587) กล่าว ว่า ใน มุม มอง ของ ภาษา เชิง วรรณกรรม คำ ที่ ใช้ เป็น อุป ลักษณ์ จะ ให้ 

ความ หมาย ต่าง จาก ความ หมาย โดยตรง ของ คำ นั้น อย่าง สิ้น เชิง เช่น ใน ประโยค The night has a thousand 

eyes. หมายความ ว่า ใน ช่วง เวลา กลาง คืน มัก มี คน แอบ มอง หรือ อยาก รู้ อยาก เห็น เรื่อง ของ ชาว บ้าน 

ผู้ ใช้ อุป ลักษณ์ โวหาร มัก ต้องการ สร้าง ผลก ระ ทบ หรือ อิทธิพล บาง อย่าง ต่อ ผู้รับ สาร  เป็น ส่วน หนึ่ง ของ 

ภาษา ที่ จำเป็น ต้อง มี ทั้ง ใน ภาษา กวี และ ใน ภาษา ที่ ใช้ พูด หรือ เขียน ใน ชีวิต ประจำ วัน เช่น ใน โคลง กลอน A White 

Rose โดย John Boyle O’Reilly มี ประโยค A red rose is a falcon. ซึ่ง เปรียบ ดอก กุหลาบ แดง เป็น เหยี่ยว และ 

A white rose is a dove. ซึ่ง เปรียบ ดอก กุหลาบ ขาว เป็น นกเขา ซึ่ง ผู้ อ่าน ต้อง เชื่อม โยง คุณสมบัติ ที่ คล้ายคลึง 

กัน ระหว่าง ดอก กุหลาบ แดง และ เหยี่ยว หรือ ดอก กุหลาบ ขาว และ นกเขา นอกจาก ใน บท กวี แล้ว  อุป ลักษณ์ ยัง 

เป็น ที่ นิยม ใช้ ทั่วไป ใน ชีวิต ประจำ วัน ทั้ง ใน ภาษา พูด และ ภาษา เขียน เช่น ประโยค I’m no angel. มี ความ หมาย 

เชิง อุป ลักษณ์ ว่า I’m not good, helpful or kind. ทั้งนี้ ผู้ ฟัง ต้อง ตีความ ได้ ว่า angel มี คุณสมบัติ เกี่ยวข้อง กับ 

ความ ดี ชอบ ช่วย เหลือ ผู้ อื่น และ จิตใจ ดี จึง จะ เข้าใจ ความ หมาย ที่ ผู้ พูด ต้องการ สื่อ 

สำนวน และ อุป ลักษณ์ อาจ ดู คล้ายคลึง กัน จน แยก ไม่ ออก ฟา โซ ลด์ และ คอนเนอร์-ลิน ตัน (Fasold and 

Connor-Linton, 2006: 504) นิยาม สำนวน อย่าง กระชับ ว่า เป็น “กลุ่ม คำ ที่ ความ หมาย โดยตรง ไม่ เป็น ไป ตาม 

หลัก อรรถ ศาสตร์”  ซึ่ง ฟ รอม กิน และ คณะ  (Fromkin  et  al.,  2003:  584) กล่าว เสริม ว่า ความ หมาย หรือ การ 

ตีความ สำนวน หรือ กลุ่ม คำ สำนวน ไม่ เป็น ไป ตาม หลัก compositionality กล่าว คือ ความ หมาย ของ สำนวน ไม่ 

สัมพันธ์ กับ ความ หมาย ของ คำ ที่ เป็น ส่วน ประกอบ ของ สำนวน นั้น เช่น ความ หมาย ของ kick the bucket คือ 

เสีย ชีวิต ซึ่ง ไม่ เกี่ยวข้อง กับ กิริยา อาการ เตะ (kick) หรือ ถัง น้ำ (bucket)



13-17Language and Culture

STOU

STOU

STOU

STOU

STOU

13.6.2ชนิดของอุปลักษณ์(TypesofMetaphor) เอ บรา ห์ม (Abrahm, 1986) จำแนก อุป ลักษณ์ ออก 

เป็น ชนิด ต่างๆ 4 ชนิด ดังนี ้

1)  อปุ ลกัษณ ์โดย นยั (Implicit Metaphors) คือ อุป ลักษณ์ ที่ ไม่ ได้ ระบุ ประธาน หรือ สิ่ง ที่ ถูก เปรียบ 

ต้อง อาศัย บริ บท ใน การ ตีความ เช่น That reed was to frail to survive the storm of its sorrow. คำ ว่า 

reed ใช้ เปรียบ “ต้น อ้อ” เป็นมนุษย ์

2)  อุป ลักษณ์ ผสม (Mixed Metaphors) คือ มี การ ใช้ อุป ลักษณ์ ตั้งแต่ อุป ลักษณ์ สอง อุป ลักษณ์ 

ขึ้น ไป ใน ประโยค  ตัวอย่าง การ ใช้ อุป ลักษณ์ ผสม ได้แก่  sonnet  แต่ละ บท ของ  Shakespeare  มัก มี การ ใช้  

อุป ลักษณ์ หลาก หลาย  เช่น O, how shall summer’s honey breath hold out Against  the wreckful 

siege of battering days? คำ ว่า summer’s honey ใช้ เปรียบ “น้ำ ผึ้ง” เป็นสายลมและแสงแดดในฤดูร้อน 

คำ ว่า  battering  days  ใช้ เปรียบ วันของการทำสงครามกับ ความไม่เป็นอมตะของสิ่งต่างๆ  หรือ หมาย ถึง  

ทุก สิ่ง ล้วน เป็น อนิจจัง 

3) อุป ลักษณ์ ขาด ชีวิต ชีวา (Dead Metaphors) คือ  อุป ลักษณ์ ที่ ใช้ กัน มาก จน ชิน จน เรา แทบ จะ 

ไม่ ต้อง ตีความ และ นึก ว่า ไม่ใช่ ภาษา อุป ลักษณ์ อีก แล้ว  เช่น ขา โต๊ะ  (the  leg of a  table) หัวใจ ของ เรื่อง  (the 

heart  of  the matter)  เป็น อุป ลักษณ์ พบ บ่อย จน เกือบ จะ กลาย เป็น สำนวน ผู้ ฟัง ไม่ ต้อง ใช้ เวลา มาก ใน การ 

ตีความ  อุป ลักษณ์ ขาด ชีวิต ชีวา นี้  สามารถ เรียก ได้ หลาย ชื่อ  นอก เหนือ จาก  dead metaphors  เช่น  stored 

metaphors,  institutionalized metaphors,  และ  instant metaphor  ซึ่ง ต่าง จาก อุป ลักษณ์ ที่ ต้อง ใช้ 

เวลา ใน การ ตีความ  (fresh metaphors,  หรือ  open-ended metaphors)  ซึ่ง ผู้ ฟัง  (แม้ ภาษา เดียว กับ ผู้ พูด)  

ไม่ สามารถ เข้าใจ ความ หมาย โดยตรง ได้ ต้อง ตีความ อุป ลักษณ์ ชนิด นี้ โดย อาศัย บริบท ช่วย

แม คอาร ์เธอ ร ์(McArthur, 1996: 590-591) เพิม่ เตมิ อปุ ลกัษณ ์อกี ชนดิ หนึง่ คอื อปุ ลกัษณ ์ขยาย 

(extended metaphors) ซึ่ง เป็นการ ใช้อุป ลักษณ์ หลาย ระดับ ดัง ที่ พบ ได้ ใน วรรณกรรม ของ George Orwell 

เรื่อง Animal Farm ที่ มี การ ใช้  farm เป็น master metaphor  เปรียบ กับ รัฐ ที่ มี พลเมือง เป็น สัตว์ ชนิด ต่างๆ 

และ ใน ขณะ เดียวกัน มี การ เปรียบ เทียบ สัตว์ แต่ละ ชนิด เป็นก ลุ่ม คน ที่ ต่าง กัน ไป เช่น หมู กับ ผู้นำ ลัทธิ คอม มูนิ สต ์

ที่ หิว กระหาย หมา กับ ทหาร รับ ใช้ บรรดา ผู้นำ ที่ มี ความ ดุร้าย แกะ กับ ผู้ ตาม ที่ ไม่ ฉลาด และ ไม่มี ทาง สู้ 

นอกจาก นี้  การ สมมุติ เป็น บุคคล  (personification)  ยัง มี ความ เกี่ยวข้อง กับ การ ศึกษา เรื่อง 

อุปลักษณ์ เนื่องจาก มี การนำ อาการ หรือ คำ ที่ บรรยาย ลักษณะ ของ มนุษย์ มา ใช้ กับ สิ่ง มี ชี วิ ตอื่นๆ  หรือ สิ่ง ไม่มี 

ชีวิต  เช่น  ใน งาน ของ Milton  เรื่อง Paradise Lost มี การ ใช้ อาการ บ่น พึมพำ ของ มนุษย์  (mutter) กับ ฟ้าผ่า 

(thunders) 

13.6.3หน้าที่ของอุปลักษณ์ (Functions ofMetaphor)แลค คอฟฟ์ และ จอห์น เซน  (Lakoff  and 

Johnsen, 1980) กล่าว ว่า ใน มุม มอง ของ คน ส่วน ใหญ่ อุป ลักษณ์ เป็น เพียง การ เลือก ใช้ ภาษา ลักษณะ หนึ่ง ไม่มี 

ความ เกี่ยวข้อง กับ ความ คิด และ การก ระ ทำ ของ ผู้ พูด  จึง ทำให้ เกิด การ เข้าใจ ผิด ว่า อุป ลักษณ์ เป็น สิ่ง ที่ ไม่ จำเป็น 

ต้อง ใช้ ทั้งนี้ พบ ว่า คน ทั่วไป ใช้ อุป ลักษณ์ อย่าง แพร่ หลาย ใน ชีวิต ประจำ วัน โดย การ ใช้ อุป ลักษณ์ สะท้อน ถึง ความ 

คิด และ การก ระ ทำ ของ ผู้ พูด  เนื่องจาก โดย ธรรมชาติ ความ คิด และ การก ระ ทำ ของ มนุษย์ ต้อง อาศัย การ ตีความ 

เทียบ เคียง แบบ อุป ลักษณ์ อยู่ เสมอ ดัง นั้น หน้าที่ ของ อุป ลักษณ์ ใน มุม มอง ของ นัก วิชาการ ตะวัน ตก ซึ่ง อ้าง ถึง ใน 

ณัฐ พร โพธิ์ พานทอง (2542) มี หลาย ประการ ได้แก่ 
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1)  หน้าที่ ใน การ สื่อสาร สิ่ง ที่ ไม่ สามารถ สื่อสาร ด้วย คำ ที่ มี ความ หมาย ตาม ตัว อักษร ได้ 

2)  หน้าที่ ใน การ สร้าง ความ สัมพันธ์ ที่ สนิท สนม 

3)  หน้าที่ ใน การ ช่วย ให้ เข้าใจ และ จำ แนวคิด ใหม่ ได้ 

4)  หน้าที่ ใน การ ช่วย สร้าง ภาพ ด้าน บวก ของ นักการ เมือง 

นอกจาก นี้ คนใน วัฒนธรรม ต่าง กัน อาจ ใช้ อุป ลักษณ์ เพื่อ วัตถุประสงค์ ต่าง กัน  เช่น  ใน วัฒนธรรม ไทย 

ณัฐ พร โพธิ์ พานทอง (2542) พบ ว่า คน ไทย ใช้ โวหาร ภาพพจน์ ประเภท นี้ ด้วย จุด ประสงค์ ใด จุด ประสงค์ หนึ่ง ดัง 

ต่อ ไป นี้

•  สื่อ ความ ให้ ผู้ ฟัง เห็น ภาพ ที่ ชัดเจน 

•  ประหยัด คำ พูด ที่ ใช้ ใน การ สื่อ ความ 

•  ให้ ผู้ ฟัง เห็น ภาพ ที่ ไม่ รุนแรง หรือ จริงจัง มาก เกิน ไป 

•  สื่อ ความ ได้ ทันที 

•  เน้น ความ มากกว่า การ กล่าว โดยตรง 

•  ทำให้ เกิด ความ ขบขัน และ สนุกสนาน 

•  ช่วย ให้ เกิด ความ กำกวม เมื่อ ผู้ พูด ต้องการ จะ พูด กำกวม

13.6.4ทีม่าและการตคีวามอปุลกัษณ์(TheOriginandInterpretationofMetaphor) นกั ภาษาศาสตร ์

ยัง ไม่ สามารถ หา ข้อ สรุป ร่วม กัน เกี่ยว กับ ที่มา และ บทบาท ของ วัฒนธรรม ใน การ ตีความ อุป ลักษณ์  เนื่องจาก 

ใน หลาย กรณี อุป ลักษณ์ มี ความ คล้ายคลึง กัน ข้าม ภาษา และ วัฒนธรรม  เช่น อุป ลักษณ์ ที่ แปล ว่า บ้าๆ บอๆ  ใน 

ภาษา อังกฤษ และ ภาษา ไทย ใช้ การ เปรียบ เทียบ กับ หน่วย เงิน  ได้แก่  not  quite  the  shilling (ซึ่ง แปล ตรง ตัว 

ได้ ว่า “ไม่ ครบ หนึ่ง ชิลลิ่ง”)  หรือ not the full quid (ซึ่ง แปล ตรง ตัว ได้ ว่า “ไม่ เต็ม หนึ่ง ปอนด์”)  ซึ่ง มี ความ 

หมาย เทียบ เคียง กับ อุป ลักษณ์ ใน สำนวน ไทย ว่า  “ไม่ เต็มบาท”   โดย แตก ต่าง กัน เพียง หน่วย เงิน ที่ ใช้ ใน แต่ละ 

สังคม อุป ลักษณ์ ของ ภาษา อังกฤษ มี การ ใช้ shilling ซึ่ง เป็น หน่วย เงิน โบราณ และ quid ซึ่ง เป็น แสลง ของ คำ 

ว่า ปอนด์ ใน ขณะ ที่ อุป ลักษณ์ ของ ภาษา ไทย มี การ กล่าว ถึง หน่วย เงิน ไทย “สลึง” และ “บาท” 

อย่างไร ก็ ดี  วัฒนธรรม มี ส่วน ช่วย ใน การ ตีความ ของ คำ หรือ วลี ที่ ใช้ สื่อ ความ เชิง อุป ลักษณ์ ประเภท ที่ 

ไม่มี ความ คล้ายคลึง กัน ข้าม ภาษา เช่น ใน ภาษา อังกฤษ การ ใช้ อุป ลักษณ์ beauty and the beast เพื่อ เปรียบ 

beauty กับ ผู้ หญิง สวย และ the beast กับ ผู้ชาย อัปลักษณ์ ตาม เนื้อ เรื่อง ใน เทพนิยาย ตะวัน ตก ใน ขณะ ที่ ภาษา 

ไทย มี อุป ลักษณ์ ที่ เทียบ เคียง กัน ได้  คือ  “ดอกฟ้า กับ หมา วัด” แต่ ไม่ เหมือน กัน กับ  beauty  and  the beast 

ทั้งหมด เนื่องจาก ปัจจัย ทาง วัฒนธรรม การที่จะ เข้าใจ ความ หมาย ของ “ดอกฟ้า กับ หมา วัด” ได้ ต้อง ตีความ ตาม 

ความ คิด ของ คนใน สังคม ไทย ว่า ดอกฟ้า ว่า มี ลักษณะ สวยงาม และ อยู่ ใน ที่ สูง ถ้า จะ ใช้ เทียบ เคียง ผู้ หญิง จะ แปล ว่า  

ผู้ หญิง คน นั้น สวยงาม และ สูงส่ง ใน ขณะ ที่ หมา วัด ซึ่ง มี ความ หมาย ตาม ตัว อักษร ว่า เป็น หมา ที่ เจ้าของ ไม่ ต้องการ 

และ ถูก นำ มา ปล่อย วัด หาก เปรียบ เป็น ผู้ชาย จะ แสดง ให้ เห็น ภาพ ของ ผู้ชาย ที่ รูป ร่าง หน้าตา ไม่ ดี รวม ทั้ง มี ฐานะ 

และ สถานะ ต่ำต้อย กว่า 

ทฤษฎี วัจน ปฏิบัติ ศาสตร์ มาตรฐาน (the standard pragmatic model) นับ เป็น ทฤษฎี แรก ที่ พยายาม 

อธิบาย ที่มา และ ตีความ อุป ลักษณ์ โดย เซิร์ล (Searle, 1979) กล่าว ว่าการ เข้าใจ อุป ลักษณ์ เป็นก ระ บวน การ ทาง 

อ้อม  เมื่อ ผู้รับ สาร ได้ยิน หรือ ได้ อ่าน คำ ใดๆ มัก จะ พยายาม ทำความ เข้าใจ คำ นั้นๆ  ใช้ การ วิเคราะห์ ความ หมาย 

ตาม ตัว อักษร ก่อน (an obligatory literal compositional analysis) เมื่อ ขั้น ตอน นี้ ไม่ สำเร็จ เนื่องจาก บริบท 
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ทาง สถานการณ์ อย่าง เดียว ไม่ สามารถ ช่วย ใน การ ตีความ สาร ได้  ผู้รับ สาร จะ ต้อง ใช้ กระบวนการ ตีความ โวหาร 

ภาพพจน์ (a special figurative process) เข้า มา ช่วย ทั้งนี้ การ วิเคราะห์ ความ หมาย ตาม ตัว อักษร เป็น ขั้น ตอน 

ที่ หลีก เลี่ยง ไม่ ได้ ใน ขณะ ที่ กระบวนการ ตีความ โวหาร ภาพพจน์ เป็น เครื่อง มือ ทาง เลือก ที่ ผู้รับ สาร ใช้ เมื่อ มี ความ 

จำเป็น ต้อง วิเคราะห์ ความ หมาย ของ โวหาร ภาพพจน์ (figurative language) 

อย่างไร ก็ตาม ทฤษฎี วัจน ปฏิบัติ ศาสตร์ มาตรฐาน นี้ ถูก ต่อ ต้าน จาก นัก ภาษาศาสตร์ สาขา อื่น ซึ่ง โต้ แย้ง 

ว่า ผู้รับ สาร ไม่ จำเป็น ต้อง วิเคราะห์ ความ หมาย ตาม ตัว อักษร ให้ เสร็จ สิ้น ก่อน จะ ตีความ เชิง เปรียบ เทียบ ได้  

แค รมช์ (Kramsch, 1998) แบ่ง อุป ลักษณ์ ออก เป็น สอง ประ เภท ใหญ่ๆ ได้แก ่

1)  อปุ ลกัษณ ์ที ่ม ีความ คลา้ยคลงึ กนั ขา้ม ภาษา และ วฒันธรรม แลค คอฟฟ ์(Lakoff, 1993) กลา่ว วา่ 

อุป ลักษณ์ นี้ เกิด ขึ้น มา จาก ประสบการณ์ ทาง กายภาพ และ สามารถ เกิด ขึ้น ได้ ใน ทุก ภาษา ใน การ ศึกษา อุป ลักษณ ์

จึง ต้อง พิจารณา มโน ทัศน์ เชิง อุป ลักษณ์  (metaphorical  concept)  ด้วย  เช่น  ประโยค  “ถ้อยคำ คุณ สุภาพ 

โจมตี ข้อ โต้ แย้ง ของ สมศรี ใน ทุก ประเด็น” มี มโน ทัศน์ เชิง อุป ลักษณ์ ว่า การโต้แย้งคือการทำสงคราม (พิณ ทิพย์  

ทวย เจริญ 2543: 121-122) ซึ่ง ใน ภาษา อังกฤษ ก็ มี การ เปรียบ ว่า Argument is war. เช่น เดียวกัน 

2)  อุป ลักษณ์ ที่ มี ความ แตก ต่าง กัน ข้าม ภาษา และ วัฒนธรรม แค รมช์  (Kramsch,  1998: 20) 

อธิบาย ว่า อุป ลักษณ์ นี้ ได้ รับ อิทธิพล จาก ภาษา และ วัฒนธรรม ที่ ต่าง กัน ใน กรณี นี้ คำ หรือ ข้อความ ใน อุป ลักษณ์  

มี ความ หมาย แฝง เชิง วัฒนธรรม อยู่ ด้วย  ซึ่ง แสดง ให้ เห็น ว่า ภาษา แต่ละ ภาษา มี ขอบเขต ทาง ความ หมาย ของ 

 ตัว เอง  โดย ตัวอย่าง ของ อุป ลักษณ์ ประเภท นี้ อาจ เห็น ได้ จาก ภาษา บาง ภาษา ที่ เปรียบ การ โต้ แย้ง ว่า  เป็นการ

เต้นรำ Argument  is  a  dance.  ไม่ใช่ การ ทำ สงคราม เหมือน ใน หลายๆ ภาษา  ซึ่ง อาจ ส่ง ผล ให้ คนใน ภาษา 

และ วัฒนธรรม ดัง กล่าว มอง กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้อง กับ การ โต้ แย้ง แตก ต่าง ออก ไป และ อาจ ไม่ ได้ มุ่ง เน้น การ แพ้ หรือ 

ชนะ ทั้งนี้ แค รมช์ ตั้ง ข้อ สังเกต ว่า อุป ลักษณ์ มี ความ แตก ต่าง กัน ข้าม ภาษา และ วัฒนธรรม นี้ มี ที่มา จาก การ สร้าง 

และ สั่งสม จาก เหตุการณ์ ตั้งแต่ อดีต และ จะ ถูก รวบรวม ไว้ กัน ภายใน คลัง ความ รู้ ทาง ด้าน ความ หมาย ของ คนใน 

ชุมชน บาว เวอร์  (Bower,  2009) ยก ตัวอย่าง อุป ลักษณ์ ใน ภาษา อังกฤษ ที่ เปรียบ การ ทำงาน ของ สิ่ง ต่างๆ  เป็น 

“กลไก” หรือ mechanism ว่า มี ความ เกี่ยวข้อง กับ การ ประดิษฐ์ นาฬิกา โบราณ หรือ mechanical clock และ 

ความ ก้าวหน้า ทาง ด้าน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี

กิจกรรมที่5

จงยกตัวอย่างอุปลักษณ์ (metaphor)ที่คล้ายคลึงกันและที่แตกต่างกันในภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ(หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ)

อุปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันในภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

อุปลักษณ์ที่แตกต่างกัน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ/ภาษาอื่นๆ
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กิจกรรมที่6

จงแสดงความคดิเหน็เรือ่งการหลกีเลีย่งการเขา้ใจผดิที่มีสาเหตุมาจากความแตกตา่งทางวฒัธรรม

โดยใช้แนวคิดที่ได้เรียนมาในโมดูลนี้
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น ประเด็น สำคัญ ใน การ ศึกษา ภาษา กับ วัฒนธรรม 

1.   ระดับ ความ เป็น ทางการ ของ ภาษา

2.   ภาษา เดียวกัน ใน ท้อง ถิ่น ต่าง กัน 

3.   การ จำแนก ประเภท ใน ภาษา ต่างๆ 

4.   การ ผสม ภาษา และ วัฒนธรรม

5.   ความ สุภาพ ใน วัฒนธรรม ต่างๆ 

2.   ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ ของ การ ศึกษา ความ สัมพันธ์ ระหว่าง ภาษา กับ วัฒนธรรม 

1.   เพื่อ ให้ เข้าใจ ความ แตก ต่าง ระหว่าง ชุมชน ผู้ ใช้ ภาษา

2.   เพื่อ ส่ง เสริม ความ เข้าใจ ใน การ สื่อสาร ระหว่าง วัฒนธรรม 

3.   เพื่อ ให้ เข้าใจ อิทธิพล ของ วัฒนธรรม ต่อ การ ใช้ ภาษา

4.   เพื่อ ส่ง เสริม การ ใช้ ภาษา และ วัฒนธรรม ระดับ สูง

5.   เพื่อ ชี้ ให้ เห็น ว่าภาษา มี อิทธิพล ต่อ การ มอง โลก ของ ผู้ พูด 

3.   ข้อ ใด คือ ตัวอย่าง สนับสนุน ของ ทฤษฎี ภาษา ตกแต่ง ความ คิด (linguistic determinism) 

1.   ชน เผ่า โฮปิ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา จะ มอง เวลา เป็น ระยะ เวลา ไม่ใช่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

2.   ชาว จีน ตอบ รับ ต่อ คำ ชมเชย ด้วย การ ถ่อม ตน ใน ขณะ ที่ ชาว อเมริกัน ตอบ รับ โดย การ ขอบคุณ

3.   ชาว อเมริกัน เรียก ก้อน หิน ใน อริ โซนา ว่า Elephant’s Feet แต่ ชาวนา วา โฮ เรียก ตาม หลัก เรขาคณิต

4.   ภาษา Tarahumara ใน เม็กซิโก ใช้ คำ คำ เดียว คือ คำ ว่า siyònane ซึ่ง หมาย ถึง ทั้ง สี ฟ้า และ สี เขียว

5.   การ ใช้ คำ ว่า family planning อาจ ใช้ เพื่อ ปิดบัง การ ทำแท้ง ซึ่ง คน ส่วน ใหญ่ เชื่อ ว่า ขัด ต่อ ศีล ธรรม 

4.   ข้อ ใด คือ ตัวอย่าง สนับสนุน ของ ทฤษฎี สัมพันธภาพ ทาง ภาษา (linguistic relativity) 

1.   ชน เผ่า โฮปิ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา จะ มอง เวลา เป็น ระยะ เวลา ไม่ใช่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

2.   ชาว จีน ตอบ รับ ต่อ คำ ชมเชย ด้วย การ ถ่อม ตน ใน ขณะ ที่ ชาว อเมริกัน ตอบ รับ โดย การ ขอบคุณ

3.   ชาว อเมริกัน เรียก ก้อน หิน ใน อริ โซนา ว่า Elephant’s Feet แต่ ชาวนา วา โฮ เรียก ตาม หลัก เรขาคณิต

4.   ภาษา Tarahumara ใน เม็กซิโก ใช้ คำ คำ เดียว คือ คำ ว่า siyònane ซึ่ง หมาย ถึง ทั้ง สี ฟ้า และ สี เขียว

5.   การ ใช้ คำ ว่า family planning อาจ ใช้ เพื่อ ปิดบัง การ ทำแท้ง ซึ่ง คน ส่วน ใหญ่ เชื่อ ว่า ขัด ต่อ ศีล ธรรม 

5.   ข้อ ใด คือ ตัวอย่าง ของ ประโยค ที่ มี อุป ลักษณ์ โวหาร  

1.   A black girl of fifteen was shot. 

2.   The night has a thousand eyes. 

3.   I’m not good, helpful or kind.

4.   No, no. My English is quite poor. 

5.  He is helping the police with their inquiries.
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6.   ข้อ ใด คือ ตัวอย่าง ของ การ จำแนก ประเภท แบบ พื้น บ้าน 

1.   ชน เผ่า โฮปิ ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา จะ มอง เวลา เป็น ระยะ เวลา ไม่ใช่ อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต

2.   ชาว จีน ตอบ รับ ต่อ คำ ชมเชย ด้วย การ ถ่อม ตน ใน ขณะ ที่ ชาว อเมริกัน ตอบ รับ โดย การ ขอบคุณ

3.   ชาว อเมริกัน เรียก ก้อน หิน ใน อริ โซนา ว่า Elephant’s Feet แต่ ชาวนา วา โฮ เรียก ตาม หลัก เรขาคณิต

4.   ภาษา Tarahumara ใน เม็กซิโก ใช้ คำ คำ เดียว คือ คำ ว่า siyònane ซึ่ง หมาย ถึง ทั้ง สี ฟ้า และ สี เขียว

5.   การ ใช้ คำ ว่า family planning อาจ ใช้ เพื่อ ปิดบัง การ ทำแท้ง ซึ่ง คน ส่วน ใหญ่ เชื่อ ว่า ขัด ต่อ ศีล ธรรม 

7.   ข้อ ใดไม่นับ เป็นต้น แบบ ของ furniture ใน ภาษา อังกฤษ 

1.   bed

2.   wardrobe 

3.   table

4.   chair

5.   dustbin 

8.   ข้อ ใด คือ สาเหตุ ที่ นัก เขียน และ สื่อมวลชน ต่าง ประเทศ จำนวน หนึ่ง ไม่ ยอมรับ การ ใช้ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู 

1.   เพราะ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู มี ความ ไพเราะ เกิน ความ จำเป็น 

2.   เพราะ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู ไม่ สามารถ ใช้ กับ ทุก สถานการณ์ 

3.   เพราะ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู อาจ ใช้ เพื่อ ปิดบัง สิ่ง ที่ ไม่ ควร ทำ 

4.   เพราะ ความ หมาย ของ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู สุภาพ เกิน จริง  

5.   เพราะ ความ หมาย ของ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู ยาก ต่อ การ ตีความ  

9.   ข้อ ใด เป็นการ ตัวอย่าง คำ หรือ ข้อความ ห้าม พูด 

1.   P

2.   Piss

3.   Pass water

4.   Relieve oneself 

5.   Squeeze the lemon 

10.  ข้อ ใด ต่อ ไป นี้ เป็น ตัวอย่าง ของ คำ หรือ ข้อความ รื่น หู 

1.   Fire

2.   Kill

3.   Abortion 

4.   Urinate

5.   Sleep with 
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แนวตอบโมดูลที่13

แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

1.  5 2.  3 3.  1 4.  2 5.  4

6.  3 7.  1 8.  2 9.  2 10.  5

กิจกรรมที่1

ใน การ สื่อสาร ใน ชีวิต ประจำ วัน ภาษา กับ วัฒนธรรม มี ความ ผูกพัน อย่าง ซับ ซ้อน และ หลาก หลาย แง่ มุม 

ซึ่ง วอร์ดอฟ (Wardhaugh, 1998: 215) กล่าว ว่า วัฒนธรรม เป็น “know-how” สำหรับ การ ดำเนิน ชีวิต ที่ บุคคล 

ทราบ โดย ไม่ ต้อง ผ่าน การ ศึกษา เล่า เรียน  เพื่อ ให้ เป็น ที่ ยอมรับ ใน กลุ่ม คน ที่ ได้ ชื่อ ว่า เป็น สมาชิก ใน วัฒนธรรม 

เดียวกัน และ วัฒนธรรม จะ ครอบคลุม สิ่ง ที่ ความ รู้ ความ เชื่อ และ การ ปฏิบัติ ตน ของ บุคคล ใน ทุกๆ ด้าน รวม ทั้ง 

 ด้าน การ ใช้ ภาษา 

กิจกรรมที่2 (คำตอบที่เป็นไปได้ โดยนักศึกษาอาจตอบแตกต่างไปจากนี้)

1.  คำ เฉพาะ ที่ เกี่ยว กับ การ ประกอบ อาหาร ไทย เช่น เคี่ยว และ หลน มี ความ แตก ต่าง จาก ต้ม (boil) 

2.  คำ ที่ ใช้ เรียก ภาชนะ ต่างๆ เช่น กระจาด กระบุง กระด้ง หาบ มี ความ แตก ต่าง จาก ตะกร้า (basket)

กิจกรรมที่3

1. คำสำหรับเรียกเครือญาติ(kinshipterms) 

-   ภาษา ไทย มี คำโดด แยก ระหว่าง ปู่ กับ ตา (ซึ่ง ภาษา อังกฤษ ใช้ คำ รวม ว่า grandfather) และ ย่า 

กับ ยาย (ซึ่ง ภาษา อังกฤษ ใช้ คำ รวม ว่า grandmother)

-   ภาษา ไทย มี คำโดด แยก ระหว่าง พี่ กับ น้อง  (ซึ่ง ภาษา อังกฤษ เน้น การ แยก พี่ น้อง ตาม เพศ ไม่ใช่ 

ตาม วัย ดัง จะ เห็น ได้ จาก brother/sister)

-  ภาษา ไทย มี คำโดด แยก ระหว่าง  น้า กับ อา  ซึ่ง เป็น น้อง ของ แม่ หรือ พ่อ  และลุง กับ ป้า ซึ่ง เป็น  

พี่ ชาย หรือ พี่ สาว ของ พ่อ และ แม่  (ซึ่ง ภาษา อังกฤษ เน้น การ แยก ตาม เพศ ไม่ใช่ ฝ่าย แม่ หรือ ฝ่าย พ่อ  เช่น  aunt  

คือ น้า อา ป้า เพศ หญิง /uncle คือ น้า อา ลุง เพศ ชาย)

2. คำสำหรับเรียกสี(colourterms)

-  ภาษา ไทย มี คำ เรียก สี พื้น ฐาน (basic colour terms) 11 สี เท่ากับ ภาษา อังกฤษ แต่ คน รุ่น เก่า 

อาจ เรียก สี ฟ้า และ สี เขียว สลับ กัน เนื่องจาก คนใน วัฒนธรรม อาจม อง เห็น ความ ใกล้ เคียง กัน ระหว่าง สอง สี นี้

3. ต้นแบบ(prototype)

-   ต้นแบบ ของ อาหาร เช้า ของ ภาษา และ วัฒนธรรม ไทย จะ เป็น อาหาร ร้อน  (hot  food)  เช่น  โจ๊ก 

ข้าวต้ม หรือ ข้าว กับ กับ ข้าว หลายๆ อย่าง  ซึ่ง ต่าง จาก วัฒนธรรม ยุโรป ที่ มี ต้นแบบ ของ อาหาร เช้า เป็น อาหาร เย็น 

(cold food)
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-   ภาษา และ วฒันธรรม ไทย จะ ไม ่นบั วา่ ขา้วโพด เผอืก มนั เปน็ ผกั เหมอืน ใน ภาษา และ วฒันธรรม 

ตะวัน ตก ดัง จะ เห็น ได้ จาก การนำ อาหาร เหล่า นี้ มา ทำ ขนม หวาน

กิจกรรมที่4

คำหรือข้อความที่ห้ามพูดที่คล้ายคลึงกัน

ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำหรือข้อความที่ห้ามพูดที่แตกต่างกัน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

-   ตาย/ death

-   ขี้ เยี่ยว/ faeces

-   ร่วมเพศ/ sextual intercourse

-   คำหรือข้อความด้านลบ

  เกี่ยวกับราชวงศ์ 

-   คำด่าหยาบคายต่างๆ

-   Oh my God (แต่ภาษาไทย

  ไม่ห้ามพูดว่า คุณพระช่วย)

-   คำด่าหยาบคายต่างๆ

คำหรือข้อความรื่นหูที่คล้ายคลึงกัน

ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำหรือข้อความรื่นหูที่แตกต่างกัน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

-   ไป (= ตาย)/ go (= die)

-   หลับนอน (= ร่วมเพศ)/ 

  sleep with (= have sex with)

-   ละสังขาร เสีย สิ้นบุญ 

  หมดบุญ ไปดีแล้ว

  (= ตาย)

-   เจ้าโลก มังกร ปืนใหญ่ 

  (= อวัยวะเพศชาย)

-   ได้เสีย มีอะไรกัน 

  (= ร่วมเพศ)

-   ชิ้งฉ่อง เก็บดอกไม้ 

  ยิงกระต่าย (= ปัสสาวะ)

-   departed, deceased, late, 

  lost, gone, passed (= dead)

-   baby arm, baby maker, black 

  snake (= penis)

-   make love (= have sex with)

-   pee, water the garden/tulips, 

  wee, point Percy at the 

  porcelain, or shake hands 

  with an old friend (= urinate)

กิจกรรมที่5

อุปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกันในภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ

อุปลักษณ์ที่แตกต่างกัน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

-  (ดีเป็น)เทวดาหรือนางฟ้า saint/ angle

-  ดอกฟ้ากับหมาวัด/ beauty and the beast

-  ไม่เต็มบาท/ not quite the shilling

-  (ง่ายเป็น)กล้วย

-  (โง่เป็น)ควาย

-  เตะปี๊ปดัง (แข็งแรง มีกำลัง)

- A piece of cake

- A donkey

- Kick the bucket (ตาย)
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กิจกรรมที่6

ศึกษา ภาษา โดย ให้ ความ สำคัญ กับ ประเด็น ต่างๆ ทาง วัฒนธรรม ของเจ้าของ ภาษา ได้แก่

•   อิทธิพล ของ คำ หรือ โครง สร้าง อื่นๆ ทาง ภาษา ที่ มี ต่อ การ มอง โลก ของ ผู้ ใช้ ภาษา นั้น 

•   การ จำแนก ประเภท แบบ พื้น บ้าน ซึ่ง สะท้อน ให้ เห็น จาก คำ ที่ ใช้ เรียก สมาชิก ใน ครอบครัว การ จำแนก 

สี และ การ กำหนด ต้นแบบ ของ สิ่ง ต่างๆ 

•   สิ่ง ที่ ห้าม พูด และ ถ้อยคำ ที่ ฟัง ดู รื่น หู

•   การ ใช้ ภาษา ภาพพจน์ เปรียบ เทียบ สิ่ง ต่างๆ เช่น ภาษา เชิง อุป ลักษณ์ ที่ สะท้อน การ มอง โลก

แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน

1.  3 2.  4 3.  1 4.  3 5.  2

6.  4 7.  5 8.  3 9.  2 10.  5
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