
บทท่ี ๑  

ภาษาและวฒันธรรม 

Dr. Bualak Petchngam 



๑. วฒันธรรมคือ?, ๒.ลกัษณะ? 
และ๓.เอกลกัษณ์ของชาติไทย? 

Group Activity 

 ๑. ความหมาย, ๒.ความส าคญั,                                                                                       
๓.ระดับของภาษา, ๔.ประโยชน์ของภาษา,  
และ ๕.ความงามของภาษา 



          ในโลกนีม้อีะไรเป็นไทยแท้  ของไทยแน่น้ันหรือคอืภาษา 
ซ่ึงผลดิอกออกผลแต่ต้นมา  รวมเรียกว่าวรรณคดไีทย 
          อน่ึงศิลป์งามเด่นเป็นของชาติ เช่นปราสาทปรางค์ทองอนัผ่องใส 
อกีดนตรีร าร่ายลวดลายไทย  อวดโลกได้ไทยแท้อย่างแน่นอน 
         และอย่าลมืจิตใจแบบไทยแท้ เช่ือพ่อแม่ฟังธรรมค าส่ังสอน 
ก าเนิดธรรมจริยาเป็นอาภรณ์  ประชากรโลกเห็นเราเป็นไทย 
         แล้วยงัมปีระเพณมีรีะเบยีบ  ซ่ึงไม่มทีีเ่ปรียบในชาติไหน 
เป็นของร่วมรวมไทยให้คงไทย  น่ีแหละประโยชน์ในประเพณ ี
         ได้รู้เช่นเห็นชัดสมบตัิชาติ  เหลอืประหลาดล้วนเห็นเป็นศักดิ์ศรี 
ล้วนไทยแท้ไทยแน่ไทยเราม ี  ส่ิงเหล่านีค้อืวฒันธรรม 

บทอาขยาน ; หม่อมหลวงป่ิน มาลากลุ 
ที่มา :หนังสือภาษาพาท ีช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓  

หลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ 



ความหมาย “ภาษา"  
 น. ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพือ่ส่ือความของชน
กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื่อส่ือ
ความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย 
ภาษาธรรม 
 เสียง ตัวหนังสือ หรือกริิยาอาการทีส่ื่อความได้ เช่น 
ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ 

 ที่มา พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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ความส าคญั “ภาษา” 

 ภาษาเป็นมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงมนุษย์ใช้เป็นเคร่ืองมอื
ส่ือความคดิ ความต้องการ และอารมณ์ต่าง ๆ  
 ภาษามีอยู่ทุกแห่งหนในสังคมมนุษย์ ซ่ึงมีการตดิต่อส่ือสาร
กนัอยู่ตลอดชีวติ มนุษย์รับและถ่ายทอดวทิยาการต่าง ๆ จาก   
บรรพบุรุษด้วยภาษา ภาษาจงึช่วยธ ารงวฒันธรรมไว้ได้ 
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การใช้ภาษาในการส่ือสาร 

 มนุษย์ใช้ภาษาในการส่ือสารด้วย เสียงพูด กริิยาอาการต่าง ๆ 
(ภาษาท่าทาง) ตลอดจนรูปภาพและเคร่ืองหมาย (ภาษาภาพ) 
 ต่อมามีการประดษิฐ์ตวัอกัษรขึน้ใช้แทนเสียงพูด 
(ตัวหนังสือ) มนุษย์ใช้ภาษาหลาย ๆ แบบ เพือ่ให้เกดิความเข้าใจกนั 
และเกดิปฏิกริิยาตอบสนอง 
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 สามารถใช้ทั้งวจันะภาษาและ อวจันะภาษาในการส่งสาร
ตดิต่อไปยงัผู้ฟังได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว 
 วจันะภาษา (Verbal) ได้แก่ การส่ือสารในระบบค าและประโยค 
โดยผ่านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน โดยมีค าและประโยคเป็น
ตวัส่ือความหมาย 

 อวจันะภาษา (Unverbal) ได้แก่ การส่ือสารโดยการใช้กริิยา สีหน้า
ท่าทาง การแต่งกาย การเคลือ่นไหวร่างกาย เช่น นัยน์ตา น า้เสียง ทีใ่ห้
อารมณ์ความรู้สึกเพือ่การส่ือความหมาย    

การใช้ภาษาในการส่ือสาร(ต่อ) 



  
 การส่ือสารของมนุษย์ นอกจากจะเข้าใจการใช้ค าให้ตรงกบัความต้องการแล้ว
ยงัจะต้องใช้ค าเหมาะสมกบัฐานะบุคคล โอกาส และกาลเทศะด้วย เช่น ในโอกาสงาน
พธีิ ในทีป่ระชุม หรือในทีส่าธารณะ สถานการณ์เหล่านีย่้อมใช้ระดบัภาษาทีแ่ตกต่างกนั                
จึงควรท าความเข้าใจในเร่ืองระดบัของภาษา  และใช้ภาษาระดบัต่างๆ ให้ถูกต้องเพือ่ให้
การส่ือสารมปีระสิทธิผล 

ระดบัของภาษา 



 การแบ่งระดับภาษา 

 การแบ่งระดบัภาษาออกเป็นระดบัต่างๆ น้ันอาจแบ่งได้หลายแนวทาง การ
แบ่งระดบัภาษาไม่เป็นการตายตัว ภาษาแต่ละระดบัอาจมกีารเหลือ่มล า้คาบเกีย่วกนั
บ้าง ในที่นีจ้ะแบ่งระดบัภาษาออกเป็น ๕ ระดบั 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ๑. ระดบัพธีิการ  ใช้ส่ือสารกนัในทีป่ระชุมทีจ่ัดขึน้อย่างเป็นทางการ ได้แก่  
  การประชุมรัฐสภา     
  การกล่าวอวยพร    
  การกล่าวต้อนรับ   
  การกล่าวรายงานในพธีิมอบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร   
  การกล่าวสดุดหีรือการกล่าวเพือ่จรรโลงใจให้ประจักษ์ในคุณความด ี 
  การกล่าวปิดพธีิ  
 ผู้ส่งสารระดบันีม้กัเป็นคนส าคญัส าคญัหรือมีต าแหน่งสูง ผู้รับสารมกัอยู่ใน
วงการเดยีวกนัหรือเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ สัมพนัธภาพระหว่างผู้ส่งสารกบัผู้รับสารมีต่อกนั
อย่างเป็นทางการ ส่วนใหญ่ผู้ส่งสารเป็นผู้กล่าวฝ่ายเดยีว ไม่มกีารโต้ตอบ ผู้กล่าวมกัต้อง
เตรียมบทหรือวาทนิพนธ์มาล่วงหน้าและมกัน าเสนอด้วยการอ่านต่อหน้าที่ประชุม 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

ตัวอย่างการใช้ภาษาระดบัพธีิการ 

 -  บ้านเมอืงไทยเรา ด ารงมั่นคงมาช้านาน เพราะคนไทยมีความพร้อมเพรียงอนั
เข้มแข็ง  

 -   การแสดงมุทติาจิตและอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าเป็นสมานฉันท์เพิม่ความปิตยินิดี
ให้กบัข้าพเจ้า 

 -  กราบเรียน ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ในนามของราชบัณฑิตยสถาน กระผมมีความปลาบปลืม้ยนิดเีป็นอย่างยิง่ที่ท่านประธาน
องคมนตรี และรัฐบุรุษได้กรุณามาเป็นประธานในพธีิเปิดงานฉลองวนัสถาปนา
ราชบัณฑิตยสถาน 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ๒.  ภาษาระดบัทางการ       
  ภาษาระดบัทางการ ใช้บรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่
ประชุมหรือใช้ในการเขียนข้อความทีป่รากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ หนังสือทีใ่ช้
ตดิต่อกบัทางราชการหรือในวงธุรกจิ ผู้ส่งสารและผู้รับสารมกัเป็นบุคคลในวงอาชีพ
เดยีวกนั ภาษาระดบันีเ้ป็นการส่ือสารให้ได้ผลตามจุดประสงค์โดยยดึหลกัประหยดัค าและ
เวลาให้มากทีสุ่ด 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดบัทางการ 

  ๒.๑  เป็นภาษาที่ใช้ในการบรรยายหรืออภิปรายอย่างเป็นทางการในที่
ประชุมใหญ่ การรายงานทางวชิาการหนังสือราชการ หรือจดหมายทีต่ดิต่อในวงธุรกจิ ค า
น าหนังสือ ประกาศของทางราชการ 

  ๒.๒  เป็นภาษาทีใ่ช้ตรงไปตรงมามุ่งเข้าสู่จุดประสงค์ที่ต้องการโดยเร็ว
อาจมศัีพท์เทคนิคหรือศัพท์ทางวชิาการบ้าง แต่ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย เป็นภาษาทีม่แีบบแผนใน
การใช้      



การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดบัทางการ 

 -  ภูมแิพ้อาหาร : ภัยเงยีบที่ไม่ควรประมาท 

 -  ปัจจุบันประเทศไทยเกดิปัญหา ทุจริตคดโกงจากนักการเมอืง 

 -  ในอนาคตแผ่นดนิไหวจะเกดิขึน้และรุนแรงมากขึน้ เพราะแผ่นดนิไหวแต่ละ
คร้ังมผีลกระทบต่อเปลอืกโลก 

 -  การประชุมวชิาการเร่ืองโรคอ้วนคร้ังนีจ้ัดขึน้ เน่ืองจากโรคอ้วนเป็น    
ปัญหาทางสุขภาพทีทุ่กประเทศทัว่โลกก าลงัประสบอยู่ 

    



 

 ๓. ภาษาระดบักึง่ทางการ  

  คล้ายกบัภาษาระดบัทางการ แต่ลดความเป็นงานเป็นการลงบ้าง เพือ่ให้
เกดิสัมพนัธภาพระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารซ่ึงเป็นบุคคลในกลุ่มเดยีวกนั มีการโต้แย้ง
หรือแลกเปลีย่นความคดิเห็นกนัเป็นระยะๆ มกัใช้ในการประชุมกลุ่มหรือการอภิปรายกลุ่ม 
การบรรยายในช้ันเรียน ข่าว บทความในหนังสือพมิพ์ เนือ้หามกัเป็นความรู้ทัว่ไป ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวนั กจิธุระต่างๆ รวมถึงการปรึกษาหารือร่วมกนั    



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดบักึง่ทางการ 

  ๓.๑  เป็นภาษาที่ใช้ส่ือสารทีค่ล้ายกบัภาษาระดบัทางการ แต่ลดความ
เป็นการเป็นงานลงบ้าง การใช้ภาษาระดบันีม้กัใช้ในการประชุมกลุ่มเลก็ การบรรยายใน
ห้องเรียน  ข่าว และบทความในหนังสือพมิพ์ โดยทัว่ไปจะมถ้ีอยค า ส านวนทีท่ าให้รู้สึก
คุ้นเคยมากกว่า ภาษาระดบัทางการ      
  ๓.๒  เนือ้ของสารมกัจะเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้ทัว่ไป หรือเป็น
การแสดงความคดิเห็นเชิงวิชาการทีเ่กีย่วกบัการด าเนินการ 

    



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดบักึง่ทางการ 

 -  คนไทยขาดความมัน่ใจและศรัทธาในความกล้าหาญของนายก 

 -  ไม่เคยแม้สักคร้ังที่ไปถึงเมอืงไหนแล้ว จะไม่ได้ออกไปชมบรรยากาศยามเช้า
ของเมืองน้ัน 

 -  ต้องยอมรับว่าเป็นความฉลาดปราดเปร่ืองของผู้จัดทีเ่ลอืกอุทยานน า้ตกแจ้ซ้อน
เป็นทีป่ระชุม 

 -  กนิของไทย ใช้ของไทย ร่วมใจกนัประหยดั เป็นค าขวญัยอดนิยมในปีท่องเทีย่ว
ไทย 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ๔. ภาษาระดบัไม่เป็นทางการ  

 ภาษาระดบันีม้กัใช้ในการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่เกนิ    
๔-๕ คนในสถานทีแ่ละกาละทีไ่ม่ใช่ส่วนตวั อาจจะเป็นบุคคลทีคุ้่นเคยกนั การเขียน
จดหมายระหว่างเพือ่น การรายงานข่าวและการเสนอบทความในหนังสือพมิพ์ โดยทั่วไป
จะใช้ถ้อยค าส านวนทีท่ าให้รู้สึกคุ้นเคยกนัมากกว่าภาษาระดบัทางการหรือภาษาทีใ่ช้กนั
เฉพาะกลุ่ม เนือ้หาเป็นเร่ืองทัว่ๆไป ในการด าเนินชีวติประจ าวนั กจิธุระต่างๆรวมถึงการ
ปรึกษาหารือหรือร่วมกนั 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดบัไม่เป็นทางการ 

  ๔.๑  เป็นภาษาทีม่กัใช้ในการสนทนาโต้ตอบกนัของคนทีรู้่จักมักคุ้นกนั
อยู่ในสถานทีแ่ละกาละทีไ่ม่เป็นการส่วนตัว 

  ๔.๒  เป็นภาษาที่ใช้อาจจะเป็นค าช้ีแจงหรือเป็นค าที่เข้าใจความหมาย
ตรงกนัได้ในกลุ่มเท่าน้ันต้องไม่เป็นค าหยาบหรือค าไม่สุภาพ 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

ตัวอย่างการใช้ภาษาระดบัไม่เป็นทางการ 

 -  เท่าทีพ่บการท างานส่งครูของนักเรียน แย่มากจริงๆ 

 -  นายยงัไม่แทงเร่ืองลงมา ให้ฉันตั้งแต่เมือ่วานนี้ 

 -  กวนิเธอเป็นคนซ่ือสัตย์ใครๆกป็ลืม้เธอในเร่ืองนี้ 

 -  ความตั้งใจในการเดนิทางของผมคร้ังนีข้ึน้อยู่ที่การหาเส้นทางซอกแซกไปที่
น า้ตกของอุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ 

 -  จากกรณีทีห่ลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เกจิดงัแห่งวัดบ้านไร่ ได้อาพาธลง    
อย่างกะทนัหัน มีอาการอ่อนเพลยีอย่างหนักเน่ืองจากต้องตรากตร าท าพธีิปลุกเสกวัตถุ
มงคลและเคาะหัวให้กบับรรดาศิษยานุศิษย์ จนไม่มีเวลาพกัผ่อน ( ภาษาสนทนาในข่าว )  



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ๕. ภาษาระดบักนัเอง  

 ภาษาระดบันีม้ักใช้กนัในครอบครัวหรือระหว่างเพือ่นสนิท สถานทีใ่ช้มักเป็น
พืน้ทีส่่วนตวั เนือ้หาของสารไม่มขีอบเขตจ ากดั มกัใช้ในการพูดจากนั ไม่นิยมบันทกึเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  ยกเว้นนวนิยายหรือเร่ืองส้ันบางตอนที่ต้องการความเป็นจริง อาจเป็น
ภาษาเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่น  บุคคลทีใ่ช้ภาษาระดบันีม้น้ีอย  



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดบักนัเอง  

 ๕.๑  อาจมคี าคะนองส่ือความหมายตามความนิยม ในกลุ่มบุคคลซ่ึงจะได้รับ
ความนิยมเพยีงช่ัวครู่   เช่น 

 -  ชอบท าตวัเป็นสาวไดอยู่เร่ือย ( ได หมายถึง ไดโนเสาร์คอืโบราณ ) 

 -  ชอบท าอะไรเฟอะฟะอยู่เร่ือย ( เฟอะฟะ หมายถึง แสดงกริยาไม่น่าดู ) 
  

 ๕.๒  จะมีค าขานรับและค าลงท้าย ได้แก่ คะ ครับ ซินะ เถอะ รวมทั้งออกเสียงค า
บางค าตามภาษาปาก เช่น ยงังี ้ยงังั้น 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ข้อสังเกตการใช้ภาษาระดบักนัเอง  

 ๕.๓  นิยมใช้ค าอุทานเสริมบทในการพูดด้วย เช่น กนิหยูกกนิยา  อาบน า้อาบท
เส้ือผ้งเส้ือผ้า        
 ในการใช้ภาษาระดบักนัเอง แม้เป็นภาษาทีไ่ม่เป็นทางการกต็าม ผู้ส่งสารควร
ค านึงถึงความเหมาะสม  ดงัทีพ่ระยาอุปกติศิลปสารได้กล่าวไว้เกีย่วกบัค าสุภาพว่า  

 -  ไม่ใช้ค ากระด้าง แสดงความไม่เคารพ เช่น อุทานว่า  หือ ออื เออ โวย เป็นต้น  
 -  ไม่ใช้การพูดกระชากเสียงห้วน  เช่น เปล่า ไม่รู้ ไม่ม ีไม่ใช่                   
 -  ไม่ใช้ค าหยาบ ได้แก่ค าว่า ไอ้ อ ีออื ขี ้เยีย่ว หรือกล่าวค าด่าค าด่ารวมทั้งค าพูดค า
ผวนที่ส่ือความหมายโดยนับเกีย่วกบัเร่ืองเพศ เป็นต้น  



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดบักนัเอง     
 -  นายกนิเหล้านานหรือยงัเสียสุขภาพจริง    
 -  ผู้หญิงทีป่ล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี ้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้ว ยงัจะตายไว
เสียด้วย          

 -  เยน็นีรี้บกลบัมากนิแกงสายบัวพริกสดกบักุ้งนะลูก 



 การแบ่งระดับภาษา (ต่อ) 

 ตัวอย่างการใช้ภาษาระดบักนัเอง     
 -  นายกนิเหล้านานหรือยงัเสียสุขภาพจริง    
 -  ผู้หญิงทีป่ล่อยให้พุงพลุ้ยเป็นพะโล้อย่างนี ้ นอกจากจะดูไม่ได้แล้ว ยงัจะตายไว
เสียด้วย          

 -  เยน็นีรี้บกลบัมากนิแกงสายบัวพริกสดกบักุ้งนะลูก 



 ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับภาษา  

 ๑. ภาษาทีใ่ช้ในระดบัพธีิการ ระดบัทางการและระดบักึง่ทางการ  

 ค าสรรพนามทีใ่ช้แทนตนเอง (สรรพนามบุรุษที ่๑) มักใช้ กระผม ผม ดฉัิน 
ข้าพเจ้า  

 ค าสรรพนามทีใ่ช้แทนผู้รับสาร (สรรพนามบุรุษที ่๒) มักจะใช้ ท่าน ท่านทั้งหลาย 
 ส่วนภาษาระดบัทีไ่ม่เป็นทางการและระดบักนัเอง ผู้ส่งสารจะใช้สรรพนาม ผม 
ฉัน ดฉัิน กนั เรา หนู ฯลฯ หรืออาจใช้ค านามแทน เช่น นิด ครู หมอ แม่ พ่อ พี ่ป้า ฯลฯ 



 ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับภาษา  

 ๒. ค านาม ค านามหลายค าเราใช้เฉพาะในภาษาระดบักึง่ทางการ ระดบัไม่เป็น
ทางการและระดบักนัเองเท่าน้ัน หากน าไปใช้เป็นภาษาระดบัทางการจะต่างกนัออกไป  

เช่น    โรงจ าน า  > สถานธนานุเคราะห์  

   โรงพกั  > สถานีต ารวจ  

   หมู  > สุกร  

   ควาย  > กระบือ  

   รถเมล์  > รถประจ าทาง  

   หมา  > สุนัข 



 ข้อควรสังเกตเกี่ยวกับความลดหลั่นตามระดับภาษา  

 ๓. ค ากริยา ค ากริยาทีแ่สดงระดบัภาษาต่างๆอย่างเห็นได้ชัด  

 เช่น  ตาย  อาจใช้  ถึงแก่กรรม   เสีย   ล้ม  

   กนิ  อาจใช้  รับประทาน  บริโภค 

 ๔. ค าวเิศษณ์ บางค าใช้ค าขยายกริยา มักใช้ในระดบัภาษาไม่เป็นทางการและ
ระดบักนัเองหรืออาจใช้ในภาระดบักึง่ราชการกไ็ด้ ค าวเิศษณ์เหล่านีม้ักเป็นมักเป็นค าบอก
ลกัษณะหรือแสดงความรู้สึก  

 เช่น    เปร้ียวจี๊ด  เยน็เจี๊ยบ   วิง่เต็มเหยยีด  

   ฟาดเตม็เหน่ียว  เยอะแยะ   เป็นอนัมาก  
   มาก  มากมาย  เร็วปร้ีด 
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“พูดด”ี 

 พูดด ีในสุภาสิตสูตร พระสุตตนัตปิฎก วางกฎเกณฑ์ของการ
พูดดไีว้ ๕ ประการ คอื 

๑. กาเลน ภาสิตา ค าพูดทีถู่กกาลเทศะ (กาลวาท)ี 
๒. สัจจา ภาสิตา ค าพูดทีเ่ป็นความจริง (สัจวาท)ี 
๓. สัณหา ภาสิตา ค าพูดทีสุ่ภาพอ่อนหวาน (สัณหวาท)ี 
๔. อตัถสัณหิตา ภาสิตา ค าพูดทีม่ีประโยชน์ (อตัถสัณหวาท)ี 
๕. เมตตาจิตเตน ภาสิตา ค าพูดทีป่ระกอบด้วยเมตตา (เมตตวาท)ี 



30 

 ๑. ภาษาช่วยธ ารงสังคม 
 ๒. ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 ๓ ภาษาช่วยพฒันาสังคมมนุษย์ 
 ๔. ภาษาช่วยก าหนดอนาคต 
 ๕. ภาษาช่วยจรรโลงใจ 
 ๖. ภาษาช่วยถ่ายทอดวฒันธรรม 
 ๗. ภาษากบัการปลูกฝังคุณธรรม 

ประโยชน์ของภาษา 
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 ภาษาช่วยธ ารงสังคม  สังคมจะธ ารงอยู่ได้เมือ่มนุษย์มไีมตรีต่อกนั 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบวนัิยของสังคม และประพฤตตินให้เหมาะแก่
ฐานะของตน 

๑. ภาษาช่วยธ ารงสังคม 

 ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนจะมลีกัษณะเฉพาะ
แตกต่างกนั อุปนิสัย อารมณ์ รสนิยม สตปัิญญา ความคดิ ทรรศนะ ฯลฯ ภาษา
จะสะท้อนความเป็นปัจเจกบุคคลเหล่านีอ้อกมา 

๒. ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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 ภาษาช่วยให้มนุษย์พฒันา ประสบการณ์และความคิดเห็นทั้งหลาย
ของมนุษย์ประมวลกนัเป็นความรู้และวทิยาการทีเ่ราเรียนกนัอยู่ทุกวนันี ้ภาษา
ช่วยจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบ แล้วอาศัยเทคโนโลยแีพร่ขยายวงความรู้
ออกไป 

๓. ภาษาช่วยพฒันาสังคมมนุษย์ 

 ภาษาช่วยก าหนดอนาคต การใช้ภาษาเพือ่ก าหนดอนาคตอาจมรูีปแบบ
หลากหลาย เช่น ค าส่ัง แผน สัญญา ค าพพิากษา ก าหนดการ ค าพยากรณ์ เป็นต้น 

๔. ภาษาช่วยก าหนดอนาคต 
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 จรรโลงใจ หมายถึง ค า้จุนใจไว้ให้มัน่คง ไม่ตกไปข้างอ านาจฝ่ายต า่ 
 ภาษาที่ช่วยจรรโลงใจ ได้แก่ นิทาน นิยาย บทกว ีสารคด ีบันเทงิคดี 
บทละคร สุนทรพจน์ ค าอวยพร  

๕. ภาษาช่วยจรรโลงใจ 
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 วฒันธรรม หมายถึง พฤติกรรมและส่ิงทีค่นในหมู่คณะสร้างขึน้ด้วยการเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั และใช้อยู่เฉพาะในหมู่พวกของตน ตามความหมายนี ้วฒันธรรมจึงเกีย่วข้อง
กบัภาษาเป็นอนัมาก 

๖. ภาษาช่วยถ่ายทอดวฒันธรรม 

 ภาษาเป็นวฒันธรรมอย่างหน่ึง เพราะภาษาเป็นส่ิงทีม่นุษย์ในสังคมร่วมกนัสร้าง
ขึน้ และในแง่ทีว่ฒันธรรมเป็นส่ิงทีม่นุษย์เรียนรู้และถ่ายทอดแก่กนัโดยใช้ภาษาเป็นส่ือ  

 ถ้ามนุษย์ไม่มภีาษา กไ็ม่สามารถสร้าง พฒันา และถ่ายทอดวฒันธรรมแก่กนัได้
สะดวก การทีค่นไทยด ารงความเป็นชาติได้อย่างภาคภูมใินสังคมชาติต่าง ๆ ในเวลานี ้ 

 เช่นเรามสีถาบนัครอบครัวทีอ่บอุ่น มลีกัษณะนิสัยประจ าชาติทีด่ ีมศีาสนาเป็นที่
ยดึเหน่ียวจิตใจ มศิีลปกรรมทีป่ระณตีงดงาม มภีาษาและหนังสือทีเ่ป็นของตนเอง                
ด้วยอาศัยภาษาในการเสริมสร้างและถ่ายทอดสืบเน่ืองกนัมาอย่างไม่ขาดสาย 
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๗. ภาษากบัการปลูกฝังคุณธรรม 
 ภาษากับการปลูกฝังและสืบทอดคุณธรรมอาจอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ภาษิต นิทาน ต านาน และวรรณคด ีในการการฟังหรืออ่านเร่ืองดังกล่าว ต้องพจิารณา
ความน่าเช่ือถือ และการน าไปใช้ในชีวติประจ าวัน  

 ๑. ภาษิต เป็นค าที่ผู้ฉลาดคิดขึ้นเพื่อประโยชน์เฉพาะกาลและโอกาส จึงต้อง
เลอืกใช้ในเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 ๒. นิทาน ต้องใช้ความใคร่ครวญในการฟัง เช่นเดียวกับเร่ืองอื่น ๆ จึงจะช่วยให้
เราเข้าใจชีวติ และคุณค่าของความดทีีก่ล่าวไว้ในนิทานน้ัน ๆ 

 ๓. ต านาน สอนให้รู้เร่ืองของบุคคลและให้เห็นคุณธรรมของบุคคลน้ัน ๆ อันเป็น
เคร่ืองชักจูงจิตใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังให้คล้อยตาม คิดธ ารงรักษาและสร้างคุณธรรมให้
กว้างขวางยิง่ขึน้ 
 ๔. วรรณคดี  มีอิทธิพลด้านคุณธรรมต่อผู้อ่านมาก ผู้ อ่านต้องอ่านด้วย
วิจารณญาณ ด้วยการไตร่ตรอง เช่น มหาเวสสันดรชาดก กฤษณาสอนน้องค าฉันท์ สุภาษิต
สอนหญิง ผู้อ่านจะต้องแยกแยะส่วนที่เป็นวรรณศิลป์และคุณธรรม จึงจะสามารถเข้าถึง
คุณธรรมทีแ่ฝงอยู่ได้ 
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๗. ภาษากบัการปลูกฝังคุณธรรม (ต่อ) 

 นอกจากวัจนภาษาแล้ว เรายังอาศัยอวัจนภาษาเป็นส่ือในการปลูกฝัง
คุณธรรมอกีด้วย เช่น 

 ประเพณี เราสามารถอาศัยประเพณสืีบทอดคุณธรรมได้ หากได้รับการช้ีแจงส่ัง
สอนทีถู่กต้องจากผู้รู้     เช่น  ประเพณสีงกรานต์ ปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณผู้ใหญ่  
   ประเพณวีนัตรุษปลูกฝังความสามคัค ี 
   ประเพณฟัีงเทศน์มหาชาติส่งเสริมศิลปหัตถกรรม  
   ความเสียสละแรงงานและทรัพย์เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม  
   ส่งเสริมวรรณคดแีละต านานพุทธศาสนา 
 ส่ือมวลชน เป็นส่ือคุณธรรมอีกอย่างหน่ึง หากแต่เป็นส่ือทั้งในทางดี และไม่ด ี
ควรใช้วิจารณญาณไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเช่ือตามส่ิงใดหรือผู้ใด นอกจากนี ้ยังต้อง
พจิารณาภาษาทีใ่ช้ในส่ือมวลชนอย่างระมดัระวงั เน่ืองจากอาจมส่ีวนไม่เหมาะสมได้ 
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ความงามของภาษา 

 ภาษามีความงาม ได้ด้วยการใช้ “วรรณศิลป์” ซ่ึงปัจจัย
ส าคัญที่จะท าใ ห้มีลักษณะเป็นวรรณศิลป์  ไ ด้แก่  การสรรค า             
การเรียบเรียงค า และการใช้โวหาร 
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การสรรค า 

๑. ความหมายของค า 
 - ใช้ค าทีม่ีความหมายตรงตามทีผู้่เขียนมุ่งประสงค์ 
 - ใช้ค าที่มีความหมายสอดคล้องกับบริบท (ค าหรือข้อความ
แวดล้อม) 
 - ใช้ค าไวพจน์ให้สอดคล้องกบับริบท 
 เช่น  นก - ปักษา ปักษี ปักษิน วิหก สกุณ สกุณา 
สุโนก 
  ช้าง - คช สาร หัตถี หัสดี ไอยรา กญุชร กรี 
 - ใช้ค าให้เหมาะแก่ลกัษณะของค าประพนัธ์ 
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การสรรค า (ต่อ) 

๒. เสียงของค า 
 - ค าเลยีนเสียงธรรมชาติ 
 - ค าทีมี่เสียงวรรณยุกต์เรียงตามล าดับรูปวรรณยุกต์ 
 - ค าทีม่ีเสียงสัมผสั 
 - ค าพ้องรูป พ้องเสียง 
 - ค าย า้หรือข้อความย า้ 
 - ค าซ ้า 
 - เสียงหนักเบา 
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การเรียบเรียงค า 

๑. เสียงของค า 
 - เรียงข้อความโดยวางสาระส าคญัไว้ท้ายสุด 
 - เรียงข้อความทีมี่ความส าคญัเท่า ๆ กนั คู่เคยีงกนัไป 
 - เรียงใจความจากความส าคัญน้อยไปยังความส าคัญมากขึน้ 
ตามล าดับขั้น 
 - เรียงใจความให้หนักแน่นขึ้นไปตามล าดับ แต่คลายลงใน
ตอนท้ายอย่างฉับพลัน หรือจบลงด้วยส่ิงที่ด้อยกว่าอย่างพลิกความ
คาดหมาย 
 - เรียบเรียงถ้อยค าให้เป็นประโยคค าถามเชิงวาทศิลป์ 
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การใช้โวหาร 

 โวหาร  คอื การใช้ถ้อยค าอย่างมช้ัีนเชิง  เป็นการแสดง ข้อความออกมาใน
ท านองต่างๆ  เพือ่ให้ข้อความได้เนือ้ความดี  มีความหมายแจ่มแจ้ง เหมาะสมน่าฟัง 
  ในการเขียนเร่ืองราวอาจใช้โวหารต่างกนั  แล้วแต่ชนิดของ
ข้อความ      (สมถวลิ วเิศษสมบัต.ิ ๒๕๔๔: ๑๒๙)  

 โวหารภาพพจน์  คอื กลวธีิการน าเสนอสารโดยการพลกิแพลง 
ภาษาทีใ่ช้พูด หรือเขียนให้แปลกออกไปจากภาษาตามตัวอกัษรท าให้        
ผู้อ่านเกดิภาพในใจเกดิความประทบัใจ หรือเกดิความรู้สึกสะเทอืนใจ   เป็นการ
เปรียบเทยีบให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 



ลกัษณะของโวหารภาพพจน์  
 
 ►……………………………………  
 ►……………………………………  
 ►……………………………………  
 ►……………………………………  
 ►…………………………………… 
 ►…………………………………… 
 ►…………………………………… 
 ►…………………………………… 
 

อุปมา  
อุปลกัษณ์  
ปฏิพากย์  
อติพจน์  
บุคลาธิษฐาน  
สัญลกัษณ์  
นามนัย  
สัทพจน์  



“อุปมา”  คือ  ………………………………………………...……
…………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………
……………………………………...………………………………
…………………………………………………………………ฯลฯ 

            การเปรียบเทยีบว่าส่ิงหน่ึงเหมือนกบัส่ิงหน่ึงโดย   
ใช้ค าเช่ือมทีม่ีความหมายเช่นเดียวกบัค า
ว่า     “เหมือน”    เช่น   ดุจ  ดั่ง  ราว   
ราวกบั  เปรียบ  ประดุจ  เฉก  เล่ห์  ปาน  ประหน่ึง   
เพยีง  เพีย้ง  พ่าง  ปูน  ถนัด  ละหม้าย  เสมอ  กล  อย่าง 

ตัวอย่างเช่น 
ปัญญา…………………อาวธุ 
ด า…………………….…ถ่าน 
ไพเราะกงัวาน ปาน  เสียงนกร้อง 
ใบหู……………………ทอดมนัร้อนๆ 
สวย………………….…นางฟ้า 
ฟันเรียงสลอน เหมือน ขา้วโพดพนัธ์ุดี 

ประดุจดัง 
เหมือน 

เหมือน 
เหมือน 



ค าส่ัง  ให้เขียนเติมส านวนต่อไปนีใ้ห้ได้ใจความทีถู่กต้อง 
  
๑)  ใจดีเป็น......................................... ๘)  หวานปาน.............................................. 
๒)  แขง็เหมือน................................... ๙)  หนา้บานเป็น.......................................... 
๓)  กลมเป็น........................................  ๑๐)  โกรธเป็น............................................. 
๔)  ขายดีเป็น.......................................  ๑๑)  ต่างกนัราว........................................... 
๕)  สวยราวกบั....................................  ๑๒) ปัญญาประดุจดัง่.................................. 
๖) ด าเหมือน........................................  ๑๓) หล่อราวกบั........................................... 
๗) ขาวเหมือน.....................................  ๑๔) แกม้แดงเหมือน.................................... 
๑๕) เคม็เหมือน................................... 
 

นางฟ้า 
หิน 
มะนาว 
เทน า้เทท่า 
นางฟ้า 
ถ่าน 
ส าล ี
เกลอื 

น า้ผึง้ 
จานเชิง 
เป็นฟืนเป็นไฟ 
ฟ้ากบัดนิ 
อาวุธ 
เทพบุตร 
ลูกต าลงึ 



 “อุปลกัษณ์”  มีลกัษณะ………………………………………… 
……...………………………………..……………………………………
………………………..…………………..……… มกัจะมีค า  “เป็น” และ 
“คอื” 
  อุปลกัษณ์จะไม่กล่าวโดยตรงเหมือนอุปมา  แต่ใชว้ิธีกล่าวโดยนยั
ใหเ้ขา้ใจเอง  และท่ีส าคญัอุปลกัษณ์จะ………………………………...… 
 

    กค็ล้ายกบัอุปมาโวหารคอืเป็นการ
เปรียบเทียบเหมือนกนั  แต่เป็นการเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอกีส่ิง
หน่ึง  การเปรียบเทียบส่ิงหน่ึงเป็นอกีส่ิงหน่ึง   

ไม่มีค าเช่ือมเหมือนอุปมา  



 ตัวอย่างเช่น              
 
 ทหาร……………………ร้ัวของชาติ 
 เธอคอืดอกฟ้าแต่ฉนันั้น……………………หมาวดั 
 ชาวนา……………………กระดูกสันหลงัของชาติ 
 ครู…………………………แม่พิมพข์องชาติ 
 เธอเป็นดินหรือเธอ……………………หญา้แทจ้ริงมีค่ากวา่ใคร 
 ชีวิต…………การต่อสู ้ ศตัรู…………ยาชูก าลงั 
 

เป็น 
คอื 

เป็น 
คอื 

เป็น 
คอื คอื 



สัญลกัษณ์  (SYMBOL)  
 

 “สัญลกัษณ์”   คือ  …………………………………………… 
………………………………….……………..………………………… 
…………………………  ซ่ึงใชก้นัมานานจนเป็นท่ีเขา้ใจและรู้จกักนั
โดยทัว่ไป  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูป้ระพนัธ์ตอ้งการเปรียบเทียบเพื่อสร้าง
ภาพพจน์หรือไม่กอ็าจอยูใ่นภาวะท่ีกล่าวโดยตรงไม่ได ้ เพราะไม่สมควร
จึงตอ้งใชส้ัญลกัษณ์แทน 

 
 

        การเรียกช่ือส่ิงๆหน่ึงโดยใช้ค าอืน่มา
แทน  ไม่เรียกตรงๆ ส่วนใหญ่ค าทีน่ ามาแทนจะเป็นค าทีเ่กดิจากการ
เปรียบเทียบและตีความ   



ตวัอย่างเช่น            
 เมฆหมอก           แทน        อุปสรรค 
 สีด า                     แทน        ความตาย  ความชัว่ร้าย 
 สีขาว                   แทน        ………………………… 
 กหุลาบแดง         แทน        ………………………… 
 หงส์                    แทน        ………………………… 
 กา                        แทน        ………………………… 
 ดอกไม ้               แทน        ………………………… 
 แสงสวา่ง             แทน        ………………………… 
 เพชร                    แทน        ………………………… 
 แกว้                     แทน        ………………………… 
 ลา                        แทน        ………………………… 
 สุนขัจ้ิงจอก         แทน        ………………………… 
 ยกัษ ์                    แทน        ………………………… 
 

ความบริสุทธ์ิ  
ความรัก 
คนช้ันสูง 
คนต ่าต้อย 
ผู้หญงิ 
สติปัญญา 
ความเป็นเลศิ, ความแข็งแกร่ง 
ความดีงาม, ของมีค่า 
คนโง่, คนน่าสงสาร 
คนเจ้าเล่ห์ 
อธรรม 



 อนัของสูงแมป้องตอ้งจิต      ถา้ไม่คิดปีนป่ายจะไดห้รือ  
ไม่ใช่ของตลาดท่ีอาจซ้ือ         ฤๅแยง่ยื้อถือไดโ้ดยไม่ยอม  
ไม่คิดสอยมวัคอยดอกไมร่้วง        คงชวดดวงบุปผชาติสะอาดหอม  
ดูแต่ภุมรินเท่ียวบินตอม             จ่ึงไดด้อมดมกล่ินสุมาลี 
                                           
                          (ท้าวแสนปม : พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว) 

บทประพนัธ์ตัวอย่างการใช้ “สัญลษัณ์” 



บุคลาธิษฐาน  (PERSONIFICATION) 
 

“บุคลาธิษฐาน” หรือ…………………………  คือ ………………….… 
…….………………………………………… เช่น  โต๊ะ  เกา้อ้ี  อิฐ  ปูน   
หรือส่ิงมีชีวิต ท่ีไม่ใช่มนุษย ์ เช่น  ตน้ไม ้ สตัว ์โดยใหส่ิ้งต่างๆ เหล่าน้ีแสดง
กิริยาอาการและความรู้สึกไดเ้หมือนมนุษยใ์หมี้คุณลกัษณะต่างๆ เหมือน
ส่ิงมีชีวิต (บุคลาธิษฐาน มาจากค าวา่ …………………  +  …………………  
หมายถึง  …………………………………………………………)  

บุคคลวตั  บุคคลสมมติ         การกล่าวถึงส่ิง
ต่างๆ ทีไ่ม่มีชีวติ ไม่มีความคดิ   ไม่มีวิญญาณ   

บุคคล อธิษฐาน 
อธิษฐานให้กลายเป็นบุคคล  



 ตัวอย่างเช่น 
เสียงร้องไห้ร ่าหาเหมือนฟ้าร้อง      
 (บุคลาธิษฐาน  =  เสียงร้องไหร้ ่ าหา = เสียงฟ้าร้องเหมือนเสียงคนร้องไหค้ร ่ า
ครวญ) 
พระธรณีตีอกด้วยตกใจ 
  (บุคลาธิษฐาน  =  ………………………………….………………………) 
       มองซิมองทะเล                เห็นลมคลืน่เห่จูบหิน  
                             บางคร้ังมนับ้าบิ่น                    กระแทกหินดงัครืนครืน  
                             ทะเลไม่เคยหลบัใหล              ใครตอบได้ไหมไฉนจึงตื่น  
                             บางคร้ังยงัสะอืน้                     ทะเลมนัตืน่อยู่ร ่าไป 
 (บุคลาธิษฐาน  =  …………………………………….…………………… 
…………………………………..……………............................................................) 

ตีอก , ตกใจ 

   เห่จูบหิน , บ้าบิ่น , กระแทก , หลบัใหล ,  
   สะอืน้ , ตื่น 



 ฟ้าหวัเราะเยาะขา้ชะตาหรือ    ดินนั้นถืออภิสิทธ์ิชีวิตขา้เองไม่
เกรงดินฟ้า 
(บุคลาธิษฐาน  =  ………………………………….…………………… 
…………………………………..……………) 
  ไส้เดือนเท่ียวเก้ียวสาว        ชาวอปัสรนอนชั้นฟ้า 
                ทุกจุลินทรียอ์ะมีบา                 เชิดหนา้ไดดิ้บไดดี้ 
(บุคลาธิษฐาน  =  ………………………………….…………………… 
…………………………………..……………) 
  
  
 

หัวเราะเยาะ , ถืออภิสิทธ์ิ 

เกีย้วสาว , เชิดหน้า 



อธิพจน์  (HYPERBOLE) 

“อติพจน์” หรือ……………………… คือ ………………………… 
………………….……………………………………………………
……………………อติพจน์นิยมใชก้นัมากแมใ้นภาษาพดู  เพราะเป็น
การกล่าวท่ีท าใหเ้ห็นภาพไดง่้ายและแสดงความรู้สึกของกวีไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 

อธิพจน์            โวหารทีก่ล่าวเกนิ
ความจริง เพือ่สร้างและเน้นความรู้สึกและอารมณ์   ท าให้ผู้ฟังเกดิ
ความรู้สึกทีล่กึซ้ึง 



 ตัวอย่างเช่น 
 การบินไทยรักคุณ………………………… 
 คิดถึงใจ……………………………..…….… 
 ร้อนตบั……………..…………………….…. 
 หนาวกระดูก…………………………….… 
 คิดถึงเธอทุกลมหายใจเขา้ออก 
 คอแหง้…………………………….………… 
      
** ในกรณีท่ีใชโ้วหารต ่ากวา่จริงเรียกวา่  “………….…………………” 
                  ตัวอย่างเช่น 
 เลก็เท่าข้ีตาแมว 
 เพียงชัว่ลดัน้ิวมือเดียว 
 รอสกัอึดใจเดียว                

เท่าฟ้า 
จะขาด 
จะแตก 
จะหลุด 

เป็นผง 

อวพจน์ 



สัทพจน์  (ONOMATOPOEIA)  
 

“สัทพจน์” คือ………………………………………………..………… 
……  เช่น  เสียงดนตรี  เสียงสัตว ์ เสียง………………………………… 
…………………………………  เป็นตน้  การใชภ้าพพจน์ประเภทน้ีจะ
ท าใหเ้หมือนไดย้นิเสียงนั้นจริงๆ 
  
ตัวอย่างเช่น                  
 ลูกหมาร้องบ๊อกๆ  ลุกนกร้องจ๊ิบๆ ลูกแมวร้องเหมียวๆ 

ภาพพจน์ที่เลยีนเสียงธรรมชาติ    
             คลืน่    เสียงลม   เสียงฝน
ตก  เสียงน า้ไหล   ฯลฯ    



ให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค าทีแ่สดงโวหารภาพพจน์  “สัทพจน์”  ในข้อความที่
ก าหนดให้ 
  
 เปร้ียงเปร้ียงดงัเสียงฟ้าฟาด 
 ตะแลกแตก๊แตก๊ตะแลกแตก๊แตก๊ 
 คล่ืนซดัครืนครืนซ่าท่ีผาแดง 
 น ้าพพุุง่ซ่าไหลมาฉาดฉาน 
 บดัเด๋ียวดงัหง่างเหง่งวงัเวงแวว่ 
 ออ้ยอ๋ีเอียง  ออ้ยอ๋ีเอียงส่งเสียงร้อง 
 ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น 
 เสียงลิงค่างบ่างชะนีวะหวีดโหวย     กระห่ึมโหยหอ้ยไมน่้าใจหาย 



นามนัย  (METONYMY) 

 “นามนัย”  คือ  ……………………………..………… 
……………………………………………… คลา้ยๆ สัญลกัษณ์   
แต่ต่างกนัตรงท่ีนามนยันั้นจะดึงเอาลกัษณะบางส่วนของส่ิงหน่ึง
มากล่าวใหห้มายถึงส่วนทั้งหมดหรือใชช่ื้อส่วนประกอบส าคญั
ของส่ิงนั้นแทนส่ิงนั้นทั้งหมด 

   การใช้ค าหรือวลซ่ึีงบ่งลกัษณะหรือ
คุณสมบัติของส่ิงใดส่ิงหน่ึงแทนอกีส่ิงหน่ึง 



 ตัวอย่างเช่น              
 เมืองโอ่ง                    หมายถึง         จงัหวดัราชบุรี 
 เมืองยา่โม                  หมายถึง         ………………………… 
 เมืองรถมา้                  หมายถึง         ………………………… 
 ทีมหงส์แดง               หมายถึง         ทีมลิเวอร์พล ู(องักฤษ) 
 ทีมเสือเหลือง             หมายถึง         ทีมมาเลเซีย 
 ทีมสิงโตค าราม         หมายถึง          ………………………… 
 ฉตัร  มงกุฎ                หมายถึง         ………………………… 
 เกา้อ้ี                           หมายถึง          ………………………… 
 เอวบาง                       หมายถึง         ………………………… 
 มือท่ีสาม                    หมายถึง          ………………………… 
 เหยีย่วข่าว                  หมายถึง         ………………………… 

จังหวดันครราชสีมา 
จังหวดัล าปาง 

องักฤษ 
กษัตริย์ 
ต าแหน่ง , หน้าที ่
ผู้หญิง 
ผู้ก่อความเดอืดร้อน 
นักข่าว 



ปฏิพากย์  (PARADOX) 
  
  “ปฏิพากย์” หรือ………………………...…  คือ  การใช้

ถอ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้มหรือ …………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………… 

ปรพากย์ 
          ขัดแย้งกนัมากล่าว   อย่าง
กลมกลนืกนัเพือ่เพิม่ความหมายให้มีน า้หนักมากยิ่งขึน้ 



 ตัวอย่างเช่น              
  เลวบริสุทธ์ิ 
 บาป……………………….… 
 สวย……………………….… 
 สวยอยา่งร้ายกาจ 
 สนุกฉิบหาย 
 สวรรค…์…………………….… 
 ยิง่รีบยิง่ชา้ 
 น ้าร้อนปลาเป็น  ……………………….… 
 แพเ้ป็นพระ …………..………………….… 
 เสียนอ้ยเสียยาก   ……………………….… 
 รักยาวใหบ้ัน่  ……………………………… 

บริสุทธ์ิ 
เป็นบ้า 

บนดิน 

น า้เยน็ปลาตาย 
ชนะเป็นมาร 
เสียมากเสียง่าย 
รักส้ันให้ต่อ 



 อุปมา  เปรียบ  เหมอืน 
 อุปลกัษณ์ เปรียบ  เป็น 
 สัญลกัษณ์ ใช้  แทน 
 บุคลาธิษฐาน  อธิษฐานให้กลายเป็นคน 
 อธิพจน์  โอเว่อร์ (กล่าวเกนิจริง) 
 อวพจน์  เลก็กว่าความเป็นจริง 
 สัทพจน์  เลยีนเสียงธรรมชาติ 
 นามนัย  ใช้  ช่ือ 
 ปฎพิากษ์  ตรงกนัข้าม 



 ทบทวนเร่ือง โวหารภาพพจน์ 

อปุมา อปุลกัษณ ์ ปฏพิากย ์ อติพจน ์

สญัลกัษณ ์ นามนยั สทัพจน ์ บุคลาธิษฐาน 

ตอนที ่๑  ให้นักเรียนเลอืกโวหารภาพพจน์ทีก่ าหนดให้ไปเติมลงช่องว่างให้ถูกต้อง 
 
 
 
๑) ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น   ................................................... 
๒) ซนเหมือนลิง     ................................................... 
๓) ทหารเป็นร้ัวของชาติ    ................................................... 
๔) ปิศาจแดงชนะหงส์แดง  ๓ ประตูต่อ ๑   ................................................... 
๕) ฟันเรียงสลอนเหมือนขา้วโพดพนัธ์ุดี  ................................................... 
 ๖) ชาวนาคือกระดูกสนัหลงัของชาติ   ................................................... 
๗) เรยาเธอสวยเป็นบา้เลย    ................................................... 
๘) เขามอบกหุลาบสีแดงใหฉ้นัวนัวาเลนไทน์  ................................................... 
๙) ฉนัคิดถึงเธอใจจะขาด    ................................................... 
 

สัทพจน์ 
อุปมา 
อุปลกัษณ์ 
นามนัย 
อุปมา 
อุปลกัษณ์ 
ปฏิพากย์ 
สัญลกัษณ์ 
อติพจน์ 



๑๐) คนอะไรไม่รู้หล่อเป็นบา้เลย  ................................................... 
๑๑) ทะเลไม่เคยหลบัใหลยงัรอผูค้นท่ีตอ้งการพกัผอ่นอยูเ่สมอ............................... 
๑๒) สมชาติหลุดจากเกา้อ้ีประธานบริษทัโออิชิ ................................................... 
๑๓) บา้นฉนักส็วรรคบ์นดินดีๆ น่ีเอง  ................................................... 
๑๔) ดูแต่ภุมรินเท่ียวบินตอม  จ่ึงไดด้อมดมกล่ินสุมาลี........................................... 
๑๕) เขาเป็นมือท่ีสามระหวา่งเรา   ................................................... 
๑๖) บดัเด๋ียวดงัหง่างเหง่งวงัเวงแวว่  ................................................... 
๑๗) ไส้เดือนเท่ียวเก้ียวสาว   ................................................... 
๑๘) น ้าร้อนปลาเป็น  น ้าเยน็ปลาตาย  ................................................... 
๑๙) เธอคือดอกฟ้าแต่ฉนันั้นคือหมาวดั  ................................................... 
๒๐) แม่ฉนัสอนไวว้า่แพเ้ป็นพระ ชนะเป็นมาร ................................................... 

ปฏิพากย์ 
บุคลาธิษฐาน 
นามนัย 
ปฏิพากย์ 
สัญลกัษณ์ 
นามนัย 
สัทพจน์ 
บุคลาธิษฐาน 
ปฏิพากย์ 
อุปลกัษณ์ 
ปฏิพากย์ 



ตอนที ่๒  ให้นักเรียนเลอืกค าตอบทีถู่กต้องทีสุ่ด   
ใช้ตอบค าถาม ข้อ ๑ – ๕  โดยบอกโวหารภาพพจน์ 
  
ก.  อุปมา    ข.  อุปลกัษณ์  ค.  สัญลกัษณ์ ง.  บุคลาธิษฐาน จ.  สัทพจน์ 
  
๑.  ฟ้าหวัเราะเยาะเยย้   เหวยเหวยฟ้า 
๒. ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง   เรียมครวญ 
๓.  ความเอ๋ยความรู้   เป็นเคร่ืองชูช้ีทางสวา่งไสว 
๔.  ผูป้กครองมีหนา้ท่ีประคบัประคองผา้ขาวนั้น  ใหเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีดีใน
อนาคต 
๕.  น่าแสนส าราญจิต  ทั้งสิบทิศรุ่งเร่ืองดัง่เมืองสวรรค ์
๖.  ความจนเป็นแรงใหแ้ขง็สู้  หากชีพอยูจ่ะมิยอมคอ้มหวัให ้

บุคลาธิษฐาน 
สัทพจน์ 

 อุปลกัษณ์ 

สัญลกัษณ์ 
อุปมา 

อุปลกัษณ์ 



๗. ขอ้ใดท่ีไม่ใช้โวหารภาพพจน์ 
 ก. ฉนัไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะ  
 ข.  เขามีเพชรอยูใ่นมือแต่ปล่อยใหห้ลุดมือไปได ้
 ค. ธรรมชาติรอบขา้งต่างสลดหมดความคะนองทุกส่ิงทุกอยา่ง 
 ง. บนเนินเขาเต้ียๆ มีน ้าพท่ีุใหน้ ้าตลอดฤดู ทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว 
๘. “บุหลนัเลือ่นลอยฟ้าไม่ราค ี รัศมีส่องสว่างดั่งกลางวนั” 
      ขอ้ความน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
 ก.  อุปมา         ข. อติพจน์  ค. อุปลกัษณ์       ง. บุคลาธิษฐาน 
๙.  “เมือ่ฟ้าหลัง่น า้ตา        หมู่เมฆาพาหัวร่อ 
       แผ่นดนิร่วมยัว่ล้อ             ลมรุมด่าว่าซ ้าเตมิ” 
 ก.  นามนยั       ข. อติพจน์      ค. อุปลกัษณ์       ง. บุคลาธิษฐาน 



๑๐. ขอ้ใดมีโวหารภาพพจน์เหมือนขอ้ความท่ีวา่  “เธอเป็นทาสผู้ซ่ือสัตย์ของ
ฉัน” 
 ก.  รอบขา้งไม่มีท่ีนาท่ีไหนวา่งแต่ชาวนายงัอดตาย  
 ข.  เธอคือสายน ้าฉ ่าใจ 
 ค.  เรือชยัไววอ่งวิง่รวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม   
  ง.  เม่ือลมพดัใบไมส้ะบดัโบกมือเรียกเธอ 
๑๑. ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ 
 ก.  พลพายกรายพายทอง    ร้องโห่เห่โอเ้ห่มา   
 ข.  นกแกว้แจว้แจ่มเสียง     จบัไมเ้รียงเคียงคู่สอง 
 ค.  เพียรทองงามดัง่ทอง       ไม่เหมือนนอ้งห่มตาดพราย 
 ง.  ไก่ฟ้ามาตวัเดียว        เดินท่องเท่ียวเล้ียวเหล่ียมเขา 
๑๒. ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด  “อวพจน์” 
 ก.  ร้อนตบัจะแตก   ข. รอมาสักร้อยชาติแลว้  
 ค.  เหน่ือยสายตวัแทบขาด  ง.  คอยสักอึดใจเดียวเท่านั้น 



๑๓. ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด  “ปฏิพากย์”  
 ก.  แพเ้ป็นพระ  ชนะเป็นมาร    
 ข.  คุณแม่หนาหนกัเพ้ียงพสุธา 
 ค.  ขอใหคุ้ณแม่มีอายยุนืยาวราวก าแพงเมืองจีน  
 ง.  ถึงมว้ยดินส้ินฟ้ามหาสมุทร  ไม่ส้ินสุดความรักสมคัรสมาน 
 ๑๔. ขอ้ความในขอ้ใดมีการใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติ 
 ก.  นางนวลนอนแนบน ้าในนา ข. จกัจัน่สนัน่เสียงเสนาะดง 
 ค.  คอ้นทองรองรับกนัป๊กป๊ก ง. พระพายชายพดัมาเชยช่ืน 
๑๕. ความในขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด  “นามนัย” 
 ก.  เจา้พดูจาใชถ้อ้ยค าวกเวียนเหมือนลกูหมาไล่กดัหางตวัเอง 
 ข.  ผลดัแผน่ดินเปล่ียนราช  เยยีวววิาทชิงฉตัร 
 ค.  ดอกไมแ้ยม้กลีบยิม้ริมบึงช่างตรึงจิต  ลมจุมพิตเท่าไรกไ็ม่หมอง 
 ง.  เสียงคล่ืนระทม  สายลมยงัตระโบมลบูไล ้



๑๖.  “สายธาราดัง่นาฬิกาแก้ว      แว่วแว่วจ๊อกจ๊อกเซาะซอกหิน” 
        ขอ้ความน้ีมีโวหารชนิดใดบา้ง 
 ก.  อุปมาและสัทพจน์  ข. สัทพจน์และอุปลกัษณ์ 
 ค.  อุปลกัษณ์และบุคลาธิษฐาน ง. อุปมาและอุปลกัษณ์ 
๑๗.  “ไม้ซออ้อเอยีดเบียดออด     ลมลอดไล่เลีย้วเรียวไผ่” 
        ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
            ก.  อติพจน์            ข.  สัทพจน์      ค.  สัญลกัษณ์           ง.  บุคลาธิษฐาน 
 ๑๘.  “เขาเปลีย่นตุ๊กตาหน้ารถเสมอๆ” 
         จากขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     ก.  อติพจน์            ข.  สัทพจน์       ค.  สัญลกัษณ์          ง.  บุคลาธิษฐาน 



๑๙.         “ก้อยกุ้งปรุงประทิน่        วางถึงลิน้ดิน้แดโดย 
         รสทิพย์หยบิมาโปรย              ฤาจะเปรียบเทยีบทันขวญั” 
         จากขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     ก.  อติพจน์         ข.  สัทพจน์          ค.  สัญลกัษณ์       ง.  บุคลาธิษฐาน 
๒๐.  “เรียมร ่าน า้เนตรถ้วม       ถึงพรหม” 
         จากขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารภาพพจน์ชนิดใด 
     ก.  อติพจน์          ข.  สัทพจน์           ค.  สัญลกัษณ์      ง.  บุคลาธิษฐาน 

  สวยงามตามท้องเร่ือง 



๑. วฒันธรรมคอื?, ๒.ลกัษณะ? 
และ๓.เอกลกัษณ์ของชาติไทย? 

Group Activity 



ความหมาย “วฒันธรรม"  
 น. ส่ิงที่ท าให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิต
ของหมู่คณะ 
 พระราชบัญญตัิวฒันธรรมพุทธศักราช ๒๔๘๕ ; 
ลกัษณะทีแ่สดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ความกลมเกลยีวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 
 ทางวิทยาการ หมายถึง พฤติกรรมและส่ิงที่คนในหมู่
ผลิตสร้างขึน้ด้วยการเรียนรู้จากันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่
พวกของตน 

 ที่มา พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
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ลกัษณะของวฒันธรรม 

 ๑. เป็นส่ิงทีเ่กดิขึน้จากการเรียนรู้ 
 มิใช่เกดิขึน้เองโดยปราศจากการเรียนรู้มาก่อน มนุษย์มีสมองที่มีคุณภาพ 
รู้จักคิด สามารถถ่ายทอดและเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ จากมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะจาก
กลุ่มบุคคลน้ันเป็นสมาชิกอยู่ 

 ๒. เป็นมรดกทางสังคม 
 วัฒนธรรมเป็นผลของการเรียนรู้และถ่ายทอดของมนุษย์โดยใช้ “ภาษา” 
เป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดจากคนรุ่นก่อนมายงัคนรุ่นหลงั ๆ  
 ภาษาจึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรม ถ้าปราศจากภาษา 
วฒันธรรมจะไม่มกีารถ่ายทอดหรือเพิม่พูนขึน้  
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ลกัษณะของวฒันธรรม(ต่อ) 

 ๓. เป็นวถิชีีวติของมนุษย์ หรือเป็นแบบของการด ารงชีวติ 
 การที่ คนไทย คนอเมริกัน คนญี่ปุ่น หรือชาติอื่น ๆ มีความแตกต่างกัน 
เพราะมลีกัษณะเฉพาะของตนเอง  

 ๔. เป็นส่ิงไม่คงที่ 
 วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่คงที่ จะเปลี่ยนช้าหรือเร็วขึน้อยู่
กบักาลเวลา และการยอมรับของสังคม เพราะมนุษย์เป็นผู้สร้างขึน้  
 วัฒนธรรมก็เปลี่ยนไปตามความต้องการของมนุษย์ที่คิดจะเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงวฒันธรรมของตนให้เจริญก้าวหน้าขึน้ 



 แบ่งวฒันธรรมในสังคมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คอื  
๑. วฒันธรรมทีเ่ป็นรูปธรรม (วตัถุ ; Material Culture)  
  เกดิจากการกระท าของมนุษย์ ได้แก่ ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ทีม่นุษย์คดิค้นผลติขึน้มา เช่น  

  - ทีอ่ยู่อาศัย อาหารการกนิ เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค 
  - เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เช่น ช้อน ส้อม ตะเกยีบ เสียม ขวาน ฯลฯ 
  - ส่ิงก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน โบสถ์ วหิาร ถนน ฯลฯ 
  - ยานพาหนะ เช่น เรือ รถ เคร่ืองบิน ดาวเทยีม โทรศัพท์ ฯลฯ 
  - งานศิลปะ เช่น ภาพวาด รูปป้ัน ดนตรี วรรณคดี ละคร 
ภาพยนตร์ ฯลฯ 

ประเภทของวฒันธรรม 



 แบ่งวฒันธรรมในสังคมออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ คอื  

๒. วฒันธรรมที่เป็นนามธรรม (จิตใจ ; non – material Culture)   

  เป็นส่ิงทีท่ าให้ปัญญาและจิตใจมีความเจริญงอกงาม หรือ 
เป็นหลกัในการด าเนินชีวติ  

  เป็นอุดมการณ์ ค่านิยม แนวคดิ ภาษา ความเช่ือทางศาสนา 
ขนมธรรมเนียมประเพณ ีลทัธิการเมือง กฎหมาย วธีิการกระท า 
และแบบแผนในการด าเนินชีวติ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม 
(Abstract) ที่มองเห็นไม่ได้  

ประเภทของวฒันธรรม (ต่อ) 



 แบ่งสาขาของวฒันธรรมในสังคมออกเป็น ๕ สาขา คอื 

๑. สาขาศิลปกรรม 

  ประกอบด้วย สาขาวรรณกรรม สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม และดนตรี  

 

สาขาของวฒันธรรม 

๒. สาขามนุษยศาสตร์ 

  ประกอบด้วย ขนบธรรมเนียมประเพณ ีศีลธรรม 
ปรัชญา คุณธรรม มารยาทในสังคม การปกครอง และ
กฎหมาย เป็นต้น 

 



๓. สาขาหัตถกรรม 

  ประกอบด้วย การเย็บปักถักร้อย การแกะสลกั การทอผ้า 
การจักสาน การท าเคร่ืองป้ันดินเผา การท าเคร่ืองเขิน เป็นต้น 

สาขาของวฒันธรรม (ต่อ) 

๔. สาขากฬีาและนันทนาการ 

  ประกอบด้วย การละเล่น มวยไทย กระบี่กระบอง               
การพกัผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

 



๕. สาขาคหกรรมศิลป์ 

  ประกอบด้วย ความรู้เร่ืองอาหาร การดูแลบ้านทีอ่ยู่อาศัย 
เส้ือผ้า การแต่งกาย การอบรมดูแลเด็ก การใช้ยา เป็นต้น 

สาขาของวฒันธรรม (ต่อ) 



 ปราชญ์บางท่านแบ่งวฒันธรรมออกเป็น ๔ สาขา คอื  

๑. คติธรรม (ธรรมที่เป็นแบบอย่าง) 

  หมายถึง วฒันธรรมที่เกีย่วกบัจิตใจ ซ่ึงใช้เป็นหลกัในการ
ด าเนินชีวติ และได้มาจากศาสนา 

ประเภทของวฒันธรรม 

๒. เนติธรรม (หลกักฎหมาย) 

  หมายถึง วฒันธรรมทางกฎหมาย รวมทั้งระเบียบประเพณทีี่มี
ความส าคญัเท่ากบักฎหมาย  

  ซ่ึงบางอย่างกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้ แต่ถ้าใครท า สังคมรังเกยีจ 
 



 ปราชญ์บางท่านแบ่งวฒันธรรมออกเป็น ๔ สาขา คอื  

๓. วตัถุธรรม  

  หมายถึง วฒันธรรมทางด้านวตัถุ ซ่ึงเป็นเร่ืองเกีย่วกบัการกนิดีอยู่
ดี การก่อสร้าง ปูชนียสถาน ทีอ่ยู่อาศัย และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

ประเภทของวฒันธรรม (ต่อ) 

๔. สหธรรม (ความเช่ือถืออย่างเดยีวกนั) 
  หมายถงึ วฒันธรรมทางด้านสังคม คุณธรรมต่าง ๆ ทีท่ าให้คนอยู่
ร่วมกนัด้วยความผาสุก  

  รวมทั้งมารยาททีบุ่คคลจะต้องตดิต่อเกีย่วข้องกนัในสังคม เช่น 
มารยาทในโต๊ะอาหาร มารยาทในการพูด มารยาทในการเข้าสังคม                 
เป็นต้น 

 



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย 

  ประเทศไทยมีวัฒนธรรมอนัดีงามสืบต่อกนัมาตั้งแต่สมัย
สุโขทยั อยุธยา และรัตนโกสินทร์ วฒันธรรมของคนไทยทีส่ าคญัและ
เป็นวฒันธรรมประจ าชาติไทย  

๑. ภาษา 

  คนไทยมี ภาษา และ ตัวอกัษรไทย ซ่ึงพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชทรงประดิษฐ์ขึน้เมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖  

  ภาษาไทย จึงเป็น มรดกตกทอดมาจนถึงทุกวนันี ้และ            
เป็นเอกลกัษณ์ของชาติทีส่ าคญัทีสุ่ด คนไทยควรภาคภูมิใจ 



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย(ต่อ) 

๒. ศาสนา 

  คนไทยนับถือ พุทธศาสนา เป็นศาสนาประจ าชาติ ศาสนาเป็น
เคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจ และยกระดับจิตใจให้สูงขึน้ 

  คนในสังคมจะอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย(ต่อ) 

๓. พระมหากษัตริย์ 
  คนไทยมี พระมหากษัตริย์ปกครองประเทศมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และในระบอบ
ประชาธิปไตย 

  จึงได้มีการแสดงออกทางวฒันธรรมเพือ่ถวายความเคารพแด่
พระองค์ เช่น 

  - พระราชพธีิเฉลมิพระชนมพรรษา 
  - พระราชพธีิทางศาสนาทีพ่ระมหากษัตริย์ทรงบ าเพญ็พระราช
กศุล เป็นต้น 



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย(ต่อ) 

๔. ประเพณไีทย 
  เป็นเคร่ืองแสดงถงึวถิีชีวติของคนไทยทีไ่ด้เคยกระท ามาตั้งแต่
บรรพบุรุษ หลายช่ัวอายุคน บางคร้ังเรียกว่า ขนบประเพณ ีหรือธรรม
เนียมประเพณ ี เช่น 

 ๑.ประเพณทีีเ่กีย่วกบัชีวติ เช่น 
  - ประเพณโีกนจุก - ประเพณบีวช - ประเพณแีต่งงาน - 
ประเพณเีผาศพ   - ประเพณที าบุญขึน้บ้านใหม่  เป็นต้น 

 ๒. ประเพณเีกีย่วกบัเทศกาลต่าง ๆ เช่น 
  - ตรุษ  - สารท  - สงกรานต์  
  - ลอยกระทรง เป็นต้น 



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย(ต่อ) 

๕. ศิลปกรรม 
  เป็นวฒันธรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกของชนในชาต ิศิลปกรรมบางชนิด

แสดงเอกลกัษณ์ที่เป็นแบบอย่างเฉพาะตวั มลีกัษณะอ่อนช้อยงดงาม ศิลปะส่วนใหญ่
มาจากศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณ ีความเช่ือ ค่านิยม และอุดมคต ิ

  ศิลปินแต่ละคนย่อมแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคดิของตนเองเฉพาะตวั และ
ย่อมแสดงออกตามวฒันธรรมของชาตติน 

  ๕.๑ สถาปัตยกรรม ได้แก่ ปราสาท ราชวงั โบสถ์ วหิาร ฯลฯ 
  ๕.๒ จิตรกรรม ได้แก่ ภาพที่ใช้เส้นอ่อนหวานมชีีวติชีวา 
  ๕.๓ ประตมิากรรม ได้แก่ การป้ัน การแกะสลกัพระพุทธรูป ไม้ หินอ่อน โลหะ 
  ๕.๔ ดนตรี ได้แก่ เพลงไทยเดมิ เพลงไทยสากล เพลงชาวบ้าน ฯลฯ 
  ๕.๕ วรรณคด ีได้แก่ บทร้อยแก้วบทร้อยกรอง ซ่ึงใช้ถ้อยค าไพเราะสละสลวย 

แฝงความหมายที่ลกึซ้ึงกนิใจ ถ่ายทอดความคดิ อารมณ์และความรู้สึก โดยใช้ภาษา
เป็นส่ือ 

  ๕.๖ นาฏศิลป์ ได้แก่ ศิลปะเกีย่วกบัการฟ้อนร า ขบัร้อง ศิลปะการต่อสู้ เป็นต้น 



วฒันธรรมหลกัประจ าชาติไทย(ต่อ) 

๕. กริิยามารยาทของคนไทย 

  มีลกัษณะสุภาพ อ่อนน้อม ละมุนละไม และรู้จักปรับตัวให้เข้ากบั
สังคมได้ดี เช่น 

  - รู้จักอ่อนน้อมต่อผู้ทีค่วรอ่อนน้อม 

  - รู้จักกราบและไหว้ส่ิงทีเ่คารพบูชา และบุคคลต่าง ๆ  
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เอกลกัษณ์ของชาตไิทย 

 ค าว่า “เอกลกัษณ์” หมายถึง ลกัษณะที่เหมือนหรือร่วมกัน เช่น ธงชาติ เพลง
ชาติ พระพทุธรูป ฯลฯ 
 ชาติไทยเรามีเอกลักษณ์ทางจิตใจ (นามธรรม) ซ่ึงศึกษาจากประวัติศาสตร์
และสังคมของชาติ พบว่าคนไทยมีลกัษณะดงันี้ 
  ๑. ความไม่หวงแหนสิทธิ 

  ในประวตัิศาสตร์ของชาติไทย เราได้รับคนที่มีบรรพบุรุษต่างชาติเข้ามาเป็น
ส่วนหน่ึงของชนชาติเราอย่างสนิท  

  เราไม่หวงต าแหน่งส าคญัในบ้านเมอืงไว้เฉพาะคนไทย  

  เราไม่กดีกนัต่างชาติ ต่างศาสนา เช่น 

   - เจ้าพระยาวชิาเยนทร์ (ฝร่ังชาติกรีซ) 

   - พระยาอะหมัด (ชาวเปอร์เซีย) 

   - พระยาโชฎกีราชเศรษฐี (ชาวจีน) 
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เอกลกัษณ์ของชาตไิทย (ต่อ) 

 ๒. มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา  
 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก และทรงให้เสรีภาพแก่
ประชาชน ใครจะนับถือศาสนาใดกไ็ด้ เช่น 
 - ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงพระราชทานที่ดินให้คณะ
เผยแพร่ศาสนา ใช้เป็นศาสนสถาน และใช้ท าการเผยแพร่ศาสนาที่แปลกไปจากที่
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ 

 ๓. รักความสงบ 
 ในประวัติศาสตร์ของไทยเราสามารถด ารงความเป็นเอกราชของชาติได้ 
เราไม่ไปรุกรานชาตอิืน่  
 เรามักรบเพือ่ป้องกนัอธิปไตยของตน 
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เอกลกัษณ์ของชาตไิทย (ต่อ) 

           ๔. ความพอใจในการประนีประนอม เรานิยมการเจรจาประนีประนอนกนั 

 ๕. ไม่แบ่งช้ันวรรณะ 
 ไม่มกีารกดขี่คนคณะใด  กลุ่มศาสนาหรือกลุ่มเช้ือชาตใิด และไม่กดขี่กกักนั
สตรีเพศ เป็นต้น 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาษาและวฒันธรรม 

           ๑. ภาษาช่วยถ่ายทอดวฒันธรรมไว้มใิห้สูญหาย 

 ๒. ภาษาเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของคนในชาติ ซ่ึงบันทึกไว้ใน
วรรณกรรมลายลกัษณ์ และวรรณกรรมมุขปาฐะ (บอกเล่าต่อ ๆ กนัมา) 
           ๓. ภาษาแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
ตามล าดบั  

 ๔. ภาษาเป็นเคร่ืองแสดงระดบัวฒันธรรมของผู้ใช้ภาษา 

           ๕. ถ้อยค าภาษาเป็นประวตัิวฒันธรรมประจ าชาติ 

 ๖. ภาษาสะท้อนให้เห็นลกัษณะความเป็นอยู่ของสังคม ของชนชาตน้ัิน ๆ 

           ๗. ภาษาเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ซ่ึงยดึเหน่ียวคนทั้งชาติให้ค านึงถึงความเป็น
ชาติเดยีวกนั 
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วฒันธรรมในการใช้ภาษา 

         ฐะปะนีย์ นาคทรรพ ได้ให้ข้อสังเกตเกีย่วกบัวฒันธรรมในการใช้ภาษา ไว้ดงันี้ 

 ๑. ภาษาไทยเรามรีะเบียบในการใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกบัฐานะของบุคคล 

           ๒. ภาษาไทยมีวิธีใช้ถ้อยค าและข้อความที่เปลี่ยนแปรไปให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

 ๓. ภาษาไทยของเราอุดมไปด้วยถ้อยค า ส านวน และภาษิต 
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ความแตกต่างของวฒันธรรมในการใช้ภาษา 

 แม้ว่า จะไม่มีการแบ่งระดบัช้ันของคนในสังคมอย่างชัดเจน แต่เราจะเข้าใจ
ถึงความแตกต่างของคนในสังคมได้จาก “การใช้ภาษา” 
 คนที่อยู่ในฐานะต่างกันจะใช้ภาษาคนละระดับ โอกาสและกาลเทศะในการ
ส่ือสารกท็ าให้ใช้ภาษาต่างกนั โดยปกติคนในสังคมจะใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารกนั
เข้าใจเพยีงใด ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ ดงันี ้

            ๑. อายุ 

 ๒. เพศ 

            ๓. สถานการณ์และอาชีพแตกต่างกนัย่อมใช้ภาษาต่างกนั 

 ๔. สถานภาพทางสังคม 

            ๖. สถานภาพทางภูมศิาสตร์ 
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Live like you will die tomorrow, 
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