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 สังคม หมายถึง กลุ่มคนทีอ่ยู่ร่วมกนั ประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคน
ขึน้ไป มีความสัมพนัธ์กนั และมีวฒันธรรมร่วมกนั (ประคอง นิมมานเหมินท์ 
และคณะ 2552 : 1) 

“ภาษากบัสังคม” 



“ภาษากบัสังคม” (ต่อ) 

 จากความหมายของค าว่า “สังคม” จะเห็นได้ว่า “สังคม” จะเกดิขึน้
ได้น้ันคนในสังคมต้องมคีวามสัมพนัธ์กนั  
 มนุษย์จึงจ าเป็นต้องใช้ภาษาในการส่ือสารให้เกดิความสัมพนัธ์กนัใน
สังคมหน่ึง ๆ  
 ดังน้ันภาษาจึงเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของคนในสังคม เพือ่บอกให้ผู้อืน่
ได้รู้ข้อเทจ็จริง ความต้องการ ความรู้สึก ความคดิเห็น ฯลฯ ของตน  
 อย่างไรกด็ีนอกจากภาษาจะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารเพือ่บ่งบอกความ
ต้องการของผู้พดูแล้ว ภาษายงัสามารถใช้ส่ือความหมายทางสังคมได้อกีด้วย 



 หมายถึง การที่ภาษาสามารถเป็นเคร่ืองมือในการบ่งบอกสถานภาพ 
ภูมิหลงั ตลอดจนค่านิยม ความคดิ ของผู้พูดภาษาได้  
  เช่น ค าลงท้าย คะ ค่ะ ใช้พูดในกลุ่มผู้พดูทีเ่ป็นเพศหญงิ  
  และค าลงท้าย ครับ ใช้พูดในกลุ่มผู้พูดเพศชาย  
 การออกเสียงค าว่า ชิม เป็น จิม บ่งบอกว่าผู้พูดเป็นคนภาคเหนือ 
 หรือออกเสียง ชิม เป็น ซิม บ่งบอกว่าผู้พูดเป็นคนภาคอสีาน เป็นต้น  
 จะเห็นได้ว่า ภาษาสามารถแสดงความหมายทางสังคมซ่ึงส่ือให้เรา
ทราบได้ว่าผู้พูดมีภูมิหลงัอย่างไร 

ภาษาส่ือความหมายทางสังคม  



 ในสังคมหน่ึง ๆ ความหลากหลายทางสังคมท าให้มีการใช้ภาษา
หลากหลายรูปแบบ แตกต่างกนัไป จึงท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงของภาษา   
 ซ่ึงปัจจัยทางสังคมทีก่่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงของ
ภาษามดีงันี ้

การเปลีย่นแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 



 แม้คนในสังคมจะใช้ภาษาเดียวกนั แต่ผู้ใช้ภาษาแต่ละบุคคลน้ันอาจมี
การใช้ภาษาแตกต่างกนัไปตามปัจจัยของตัวผู้พดูเอง  
 เช่น ถ่ินทีอ่ยู่อาศัย เพศ อายุ ชนช้ันทางสังคม การศึกษา ชาติพนัธ์ุ 
ความใกล้ชิดของชุมชน ทศันคติต่อภาษา ภูมิหลงั ประสบการณ์ เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 

๑. ผู้ใช้ภาษา  



 การเปลีย่นแปลงของภาษาตามชนช้ันทางสังคม คอื คนในสังคมทีอ่ยู่
ในชนช้ันทีต่่างกนัจะมีค่านิยม วถิีชีวติ และภาพลกัษณ์ที่แตกต่างกนั  
 ทั้งนีก้ารแบ่งช้ันทางสังคมอาจขึน้อยู่กบัฐานะทางเศรษฐกจิ ฐานันดร 
ช่ือเสียงของวงศ์ตระกลู อาชีพ เป็นต้น 

การเปลีย่นแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 

ยกตัวอย่างเช่น 



 จากการศึกษาการแปรของภาษาตามชนช้ันทางสังคม พบว่า ผู้พูดทีมี่
ชนช้ันทางสังคมทีแ่ตกต่างกนัจะใช้ภาษาทีต่่างกนั  
 เช่น การออกเสียง ร พบว่า ผู้พูดทีอ่ยู่ในช้ันสังคมต า่มีแนวโน้มทีจ่ะ
ออกเสียง ร เป็น ล มากกว่าผู้พูดทีอ่ยู่ในชนช้ันสังคมทีสู่งกว่า 
(Chuensuvimol 1993 อ้างถึงใน ประคอง นิมมานเหมินท์ และคณะ 2552 : 
10) 

การเปลีย่นแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 

ยกตัวอย่างเช่น (ต่อ) 

 การเปลีย่นแปลงของภาษาตามการศึกษา พบว่า คนไทยิง่มีการศึกษา
ต ่ายิง่มีแนวโน้มที่จะออกเสียงควบกล า้ ร ล ว ไม่ชัดเจน 



 การเปลีย่นแปลงตามทศันคตขิองคนในสังคม เป็นที่สังเกตได้ว่าคนไทยยงัมี
ทศันคตใินเชิงลบต่อภาษาถิ่น จะไม่ใช้ค าหรือเสียงภาษาถิ่น แต่จะพยายามใช้ค าหรือ
เสียงภาษาไทยมาตรฐานแทน  
 เช่น คนเชียงใหม่ทีม่ีทัศนคติทางลบต่อภาษาถิ่นมีแนวโน้มที่จะใช้ค าว่า “โลง
บาน” (มาจาก “โรงพยาบาล”) แทนค าว่า “โฮงยา” ซ่ึงเป็นค าภาษาถิ่นเชียงใหม่ เป็นต้น  
 หรือผู้พูดบางกลุ่มมทีศันคตว่ิาการออกเสียงคล้ายส าเนียงภาษาต่างประเทศจะ
ท าให้ตนดูมกีารศึกษาและมชีนช้ันทีสู่งกว่าคนที่ออกเสียงภาษาไทยอย่างชัดเจน จึงนิยม
ออกเสียงภาษาไทยให้คล้ายการออกเสียงภาษาองักฤษ  
 เช่น การออกเสียง [ -l ] ท้ายค า เป็นต้น  

การเปลีย่นแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 

ยกตัวอย่างเช่น (ต่อ) 



 วาณิช จรุงกจิอนันต์ ยงัเขียนเล่าไว้ในนิตยสารสตรีสารว่า (ธัญญรัตน์ ปาณะ
กลุ 2535 : 362) เมือ่สมยัตนยงัเป็นเดก็นักเรียนมัธยม อยู่อ าเภอบางปลาม้า                       
จ. สุพรรณบุรี ลูกสาวเถ้าแก่แถวตลาดอ าเภอนีเ้ดนิทางไปบางกอก และไปพกัอยู่กบัญาติ
ช่ัวระยะเวลาหน่ึง ก่อนไปน้ันลูกสาวเถ้าแก่กใ็ช้สรรพนามแทนตวัเองว่า “ฉัน” ตาม
ส าเนียงสุพรรณบุรี แต่เมือ่กลบัจากเมอืงบางกอก ลูกสาวเถ้าแก่กลบัแทนตวัเองว่า “ช้ัน” 
ตามส าเนียงคนบางกอก  
 ท าให้ชาวตลาดอ าเภอบางปลาม้าตื่นเต้นกลบัส าเนียงคนเมอืงมาก ต่างพากนั
ไปเล่าขานต่อและพากนัมาซ้ือของทีร้่านเถ้าแก่เพือ่ฟังลูกสาวเถ้าแก่พูดส าเนียงแปลกหู 
แต่เมือ่เวลาผ่านไปลูกสาวเถ้าแก่กก็ลบัมาพูดส าเนียงบางปลาม้า และชาวบ้านกเ็ลกิ
ตื่นเต้นกบัค าว่า “ช้ัน” ไป 

การเปลีย่นแปลงของภาษาตามบริบททางสังคม 

ยกตัวอย่างเช่น (ต่อ) 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 ความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาการนับว่ามีส่วนส าคญัอย่างยิง่ทีท่ าให้
ภาษาเปลีย่นแปลง  
 ในสังคมหน่ึงเม่ือวทิยาการรุดหน้า ก่อให้เกดิเคร่ืองอุปโภค บริโภค 
ขึน้มากมาย มนุษย์จึงต้องคดิค าใหม่ ๆ เพือ่ใช้เรียกแทนส่ิงน้ัน ๆ  
 เช่น น า้อดัลม เคร่ืองคดิเลข เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ  
 ในขณะเดียวกนัเคร่ืองอุปโภค บริโภค ที่ล้าสมัยและคนในสังคมเลกิ
ใช้ไปแล้วกไ็ม่ปรากฏใช้ค าเรียกแทนส่ิงน้ัน ๆ อกี  
 เช่น แกงได (รอยกากบาทหรือการขีดเขียนซ่ึงคนไม่รู้หนังสือเขียน
ไว้เป็นส าคญั) อ ายวน (ปิดบัง) อ าแดง (ค าน าหน้าช่ือหญงิสามัญ) เป็นต้น 

๒. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาการ 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 จากทีก่ล่าวมาแสดงให้เห็นว่าวทิยาการที่ก้าวหน้า ส่งผลให้การใช้
ภาษาของคนในสังคมเปลีย่นแปลงไปด้วยทั้งการสร้างค าใหม่ และการเลกิใช้
ค าตามส่ิงของอุปโภค บริโภคทีม่นุษย์ใช้  
 นอกจากนีก้ารทีว่ตัถุมีการดัดแปลงไปตามความก้าวหน้าทาง
วทิยาการ อาจท าให้ความหมายของค าทีใ่ช้เรียกแทนวตัถุน้ันเปลีย่นแปลงไป
ด้วย  
 เช่น สมัยที่ยงัไม่มีน า้อดัลม ค าว่า “น า้” หมายถึง น า้ดื่มตาม
ธรรมชาติ แต่ปัจจุบันหมายรวมถึงน า้อดัลมกไ็ด้ เช่น ในประโยคที่ว่า “คุณจะ
ดื่มน า้อะไรครับ” เป็นต้น 

๒. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามความเจริญก้าวหน้าทางวทิยาการ 



 ชนชาติไทยถือเป็นชนชาติทีม่ีการตดิต่อและรับเอาวฒันธรรมของ
ชนชาติอืน่มาตั้งแต่ในอดีต โดยเฉพาะในเร่ืองของภาษา  
 โดยตั้งแต่แรกเร่ิมชนชาติไทยรับเอาวัฒนธรรมทางภาษามาจากเขมร 
ไม่ว่าจะเป็นตัวอกัษรไทยทีป่ระดิษฐ์โดยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชกมี็
รากฐานมาจากภาษาเขมร 

๓. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามอทิธิพลของภาษาต่างประเทศ 



 หรือแม้กระทั่งค าราชาศัพท์ต่าง ๆ ทีไ่ทยใช้กรั็บมาจากภาษาเขมร
ด้วย  เช่น  บรรทม (ผฺทม )   หมายถึง นอน 
  เสด็จ (เสฺฎจ)   หมายถึง ไป 
  เสวย (โสฺวย)   หมายถึง กนิ 
  ตรัส (ตฺราส่)   หมายถึง พูด 
  ขนอง (ขฺนง)  หมายถึง หลงั 
   ฯลฯ 

๓. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามอทิธิพลของภาษาต่างประเทศ 



 นอกจากภาษาเขมรแล้ว ไทยยงัรับเอาอทิธิพลของภาษาบาล ี
สันสกฤต เช่น 
 กรรณิการ์ (ส. กรฺณกิาร) หมายถึง ดอกไม้ชนิดหน่ึง  
 หัตถี (บ. หตฺถี)  หมายถึง ช้าง 
 สุริยา (บ. สุริย)  หมายถึง ดวงอาทติย์ 
 ขัตติยะ (บ. ขตฺติย) หมายถึง กษัตริย์ 
 เวหา (ส. วหิ)  หมายถึง ท้องฟ้า 
    ฯลฯ 

๓. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามอทิธิพลของภาษาต่างประเทศ 



 ภาษามอญ เช่น 
โลมา (lomba) หมายถงึ  ปลาชนิดหน่ึง เลีย้งลูกด้วยนม 
ภูเกต็ (bukit) หมายถงึ  ช่ือจังหวดั (ชวา-มลายู = ภูเขา) 
น้อยหน่า (nona) หมายถึง  ช่ือผลไม้ขรุขระเป็นปุ่ม ๆ มีรสหวาน 
สาคู (sagu) หมายถงึ  ช่ือพชืชนิดหน่ึง ใช้ไส้ในล าต้นท าแป้ง 
กระดงังา (kenanga)หมายถงึ ช่ือไม้ดอกกลิน่หอม มี 6 กลบี ดอก 
    ใช้กลัน่น า้มันหอมได้ 
     ฯลฯ 
 

๓. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามอทิธิพลของภาษาต่างประเทศ 



 เมื่อกาลเวลาเปลีย่นไป ไทยเร่ิมรับอทิธิพลของชาติตะวนัตกเข้ามาเนื่องจาก
การติดต่อค้าขาย รวมทั้งการรับอทิธิพลจากโลกสมัยใหม่ โดยเฉพาะประเทศองักฤษ 
ท าให้ภาษาไทยเกดิการเปลีย่นแปลงไปทั้งด้านการยมืค า เสียง และวากยสัมพนัธ์ เช่น 
  • การใช้ค าบุพบทน าหน้าค านาม เช่น  
   นักเรียนมีความสนใจในเร่ืองการผสมเทยีมววั 
  • การใช้ประโยคกรรม เช่น 
   เขาถูกเสนอเป็นผู้แทนของกลุ่ม 
  • การใช้ส านวนแบบภาษาองักฤษ เช่น 
   เขาพบตัวเองว่าเดนิอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้นานาพนัธ์ุ 

๓. การเปลีย่นแปลงของภาษาตามอทิธิพลของภาษาต่างประเทศ 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 ในสังคมหน่ึงมักแบ่งคนออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามฐานะ วยั อาชีพ 
การศึกษา เป็นต้น  
 ซ่ึงคนหน่ึงคนสามารถเป็นสมาชิกของกลุ่มได้มากกว่า ๑ กลุ่ม และ
เม่ือมนุษย์ได้มีกลุ่มสังคมของตนแล้ว กม็ักจะสร้างความเป็นพวกพ้องขึน้ใน
กลุ่มของตน  

๔. การเปลีย่นแปลงของภาษาจากการเลยีนแบบในสังคม 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 โดยส่ิงหน่ึงที่สามารถแสดงถึงความเป็นพวกพ้องเดยีวกนัได้น่ันคือการมีภาษา
เดยีวกนัใช้ มนุษย์จึงสร้างภาษาประจ ากลุ่มของตนเอง  
 เช่น ในวงการกฎหมายกม็ีภาษาของตน เช่น 
ผู้เยาว์  หมายถึง  บุคคลผู้ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 
ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึง  บุคคลใด ๆ ซ่ึงไร้ความสามารถตามกฎหมายหรือ
    ความสามารถถูกจ ากดัโดยบทบัญญัติแห่ง
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
    ความสามารถ 

๔. การเปลีย่นแปลงของภาษาจากการเลยีนแบบในสังคม 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 โดยส่ิงหน่ึงที่สามารถแสดงถึงความเป็นพวกพ้องเดยีวกนัได้น่ันคือการมีภาษา
เดยีวกนัใช้ มนุษย์จึงสร้างภาษาประจ ากลุ่มของตนเอง  
 เช่น ในวงการกฎหมายกม็ีภาษาของตน เช่น 
ผู้เยาว์  หมายถึง  บุคคลผู้ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 
 
ผู้ไร้ความสามารถ หมายถึง  บุคคลใด ๆ ซ่ึงไร้ความสามารถตามกฎหมายหรือ
    ความสามารถถูกจ ากดัโดยบทบัญญัติแห่ง
    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
    ความสามารถ 
โมฆยีะ  หมายถึง  ทีอ่าจเป็นโมฆะได้เมือ่มีการบอกกล่าวหรือมีผล
    สมบูรณ์เมือ่มกีารให้สัตยาบัน 
(พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  2544) 

๔. การเปลีย่นแปลงของภาษาจากการเลยีนแบบในสังคม 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

ภาษาวงการธุรกจิ 
ธุรกจิแฟรนไชส์ หมายถึง  การให้สิทธิทางการค้า มกีารจัดการระหว่างผู้ให้
    สิทธ์ิและผู้รับสิทธ์ิ เช่น ผู้ให้สิทธ์ิอาจให้ 
    ค าแนะน าด้านวสัดุ เทคนิคการบริหาร การตลาด 
    ฯลฯ  
เทคโอเวอร์ หมายถึง  การเข้าควบคุมบริษัทในรูปแบบการซ้ือ 
    กรรมสิทธ์ิ (ประคอง นิมมานเหมนิท์ และคณะ 
    2552 : 94) 

๔. การเปลีย่นแปลงของภาษาจากการเลยีนแบบในสังคม 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 เมือ่กลุ่มหน่ึงมลีกัษณะภาษาเฉพาะกลุ่มแล้ว กลุ่มอืน่ ๆ กอ็าจจะเลยีนแบบรับ
เอาไปใช้ 
 เพราะคดิว่าตนจะได้รับการยอมรับมากขึน้ แต่การรับไปใช้บางคร้ังอาจมคีวาม
ตั้งใจมากจนเกนิไปจึงท าให้การเลยีนแบบผดิไป และก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงขึน้ใน
ภาษา  
 หรือที่เรียกว่า “การแก้ไขเกนิเหตุ” เช่น กลุ่มเพือ่นกลุ่มหน่ึงไปตลาดด้วยกนั 
พอดฝีนตก เพือ่นคนหน่ึงในกลุ่มจึงบอกเพือ่นคนอืน่ว่า “เดนิกลางร่มไปกนั” แต่จริง ๆ 
แล้วคอืต้องการส่ือสารว่า “เดนิกางร่มไปกนั” 
 เหตุทีเ่พือ่นคนหน่ึงในกลุ่มออกเสียง “กาง” เป็น “กลาง” เน่ืองจากต้องการให้
ภาษาทีใ่ช้เป็นภาษาของผู้มกีารศึกษาในสังคม จึงระมดัระวงัมากจนเกนิไป ท าให้เกดิการ
แก้ไขเกนิเหตุซ่ึงส่งผลให้การส่ือสารผดิพลาดเพราะส่ือความหมายผดิน่ันเอง  

๔. การเปลีย่นแปลงของภาษาจากการเลยีนแบบในสังคม 



 ภาษาต้องห้าม (Arlotto 1972 : 20 อ้างถงึใน ธัญญรัตน์ ปาณะกลุ 2535 : 360 
- 361) หมายถงึ ค าเฉพาะเจาะจงชุมชน  
 ผู้ใช้ภาษาหลกีเลีย่งทีจ่ะเอ่ยถงึด้วยเหตุผลทางสังคมหลายประการ การ
หลกีเลีย่งใช้ค าน้ัน ๆ ก่อให้เกดิผลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปนี ้คอื  
 - ค าต้องห้ามน้ันหรือค าทีม่ีเสียงพ้องกบัค าต้องห้ามน้ันจะสูญหายไปจาก
ภาษาน้ัน หรือไม่กจ็ะถูกเปลีย่นเสียงให้ผดิเพีย้นไปจากเดมิ  
 เหตุผลเชิงสังคมทีค่นเราหลกีเลีย่งการใช้ค าบางค าอาจเป็นเหตุผลทีเ่กีย่วข้อง
กบัศาสนา การถอืโชคลาง ความเคารพนับถอืโดยส่วนตวัทีม่ีต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
หรือทศันคตขิองสังคมทีม่ีต่ออวยัวะในร่างกายและการท างานของอวยัวะน้ัน ๆ 
 ตวัอย่างเช่น ค าในตระกูลภาษาอนิโด – ยูโรเปียน ทีห่ายไปเน่ืองจากเป็นค า
ต้องห้าม เช่น ค าว่า bear (หม)ี ซ่ึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัไป ดงันี ้

๕.การเปลีย่นแปลงภาษาจากภาษาต้องห้าม 



 ตวัอย่างเช่น ค าในตระกูลภาษาอนิโด – ยูโรเปียน ทีห่ายไปเน่ืองจากเป็นค า
ต้องห้าม เช่น ค าว่า bear (หม)ี ซ่ึงมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนัไป ดงันี้ 
 

๕.การเปลีย่นแปลงภาษาจากภาษาต้องห้าม 

ภาษา
สันสกฤต 

ภาษากรีก ละตนิ Old Church 
Slavic 

ภาษาองักฤษ 

rksah arktos ursus medvedi bear 

 ค าโบราณของ “หม”ี คอืค า *arktos ซ่ึงนักภาษาศาสตร์เช่ือว่าจะเป็นศัพท์
ดั้งเดมิของภาษาละตนิ กรีก และสันสกฤต แต่ทีรู่ปค าในภาษาเยอรมันนิค และสลาวกิ
แตกต่างไปจากภาษาบรรพบุรุษข้อสันนิษฐานข้อหน่ึงกค็อื สภาพภูมิศาสตร์ทีแ่ตกต่าง
กนั 



๕.การเปลีย่นแปลงภาษาจากภาษาต้องห้าม 

ภาษา
สันสกฤต 

ภาษากรีก ละติน Old Church 
Slavic 

ภาษาองักฤษ 

rksah arktos ursus Medvedi bear 

 กล่าวคอื ผู้พูดภาษาเยอรมนันิคและภาษาสลาวกิเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในยุโรปตอน
เหนือ ซ่ึงมอีาชีพดั้งเดมิเป็นนายพราน จึงอาจเป็นไปได้ว่าค าว่า “หม”ี กลายเป็นค าต้องห้าม
ไป  คอื ห้ามพูดด้วยกลวัว่าจะไปท าให้สัตว์ดุร้ายชนิดนีไ้ม่พอใจ หรืออาจเกรงว่าหมจีะได้ยนิ
คนเรียกช่ือมนัท าให้มนัรู้ตวัว่าก าลงัถูกล่ากไ็ด้  
 ดงัน้ันจึงมกีารเรียกหมเีป็นช่ืออืน่เสีย กลุ่มผู้พูดภาษาเยอรมนันิคจึงเรียกหมว่ีา 
“ไอ้ตัวสีน า้ตาล” ส่วนกลุ่มภาษาสลาวิกเรียกหมว่ีา “เจ้าตัวกนิน า้ผึง้”  
 โดยน ารากศัพท์ medv (มาจากภาษาอนิโด – ยูโรเปียน “madhu” แปลว่า น า้ผึง้ 
รวมกบั ed- (มาจากภาษาอนิโด – ยูโรเปียน *ed- หมายถึง กนิ) 
 ส่วนในภาษาไทยน้ันค าต้องห้ามส่วนใหญ่จะเป็นพวกค าหยาบ และค าที่ส่ือถึง
อวยัวะเพศ เป็นต้น 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 นักภาษาศาสตร์ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอากาศและสภาพทางภูมศิาสตร์
จะสัมพนัธ์เกีย่วโยงกบัภาษา  
 เช่น นักภาษาศาสตร์ช่ือซาเปียร์ (Sapir) ได้แสดงความคดิเห็นว่า
พืน้ทีท่ีม่อีากาศรุนแรง จะมรีะบบเสียงทีดุ่ดนั เช่น ภาษาองักฤษ มกัมเีสียงชนิด
ไม่เปิดปากกว้าง เพราะอากาศหนาวจัด (พระยาอนุมานราชธน 2499 : 179 – 
180)   

การเปลีย่นแปลงของภาษาจากปัจจัยอืน่ ๆ ; 

๑. การเปลีย่นแปลงภาษาจากสภาพภูมิศาสตร์ 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 หรือในประเทศไทยจะสังเกตเห็นได้ว่าผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้จะพูดค า
ส้ัน ๆ  
 ในขณะทีค่นทีผู้่พูดภาษาไทยถิ่นเหนือจะพูดเนิบช้ากว่าคนในภูมภิาค
อืน่ ๆ  
 เหตุทีเ่ป็นเช่นนีม้ผู้ีสันนิษฐานว่า ภาคเหนือของไทยมภูีมปิระเทศเป็น
ผู้เขา อากาศเยน็สบาย ชีวติความเป็นอยู่ไม่รีบร้อนจึงท าให้พูดเนิบช้า  
 ส่วนภาคใต้มภูีมอิากาศแบบฝนตกชุกตลอดปีและลมพดัแรง พชืพนัธ์ุ
ไม้หนาทบึ การด ารงชีวติของชาวใต้จึงต้องเร่งร้อนเพือ่รับกบัสภาพภูมิอากาศ 
จึงจ าเป็นต้องพูดเสียงดัง กระโชก และใช้ค าส้ันกระชับ 

การเปลีย่นแปลงของภาษาจากปัจจัยอืน่ ๆ ; 

๑. การเปลีย่นแปลงภาษาจากสภาพภูมิศาสตร์ 



การเปลีย่นแปลงของภาษา 

 อย่างไรกด็ ีotto Jespersen นักภาษาศาสตร์ชาวเยอรมนักลบัไม่เห็น
ด้วยกบัข้อสันนิษฐานนี ้ 
 โดยยกตัวอย่างชาวอนิเดยีนแดงซ่ึงเป็นชนเผ่าทีอ่าศัยอยู่แถบ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของทวปีอเมริกาเหนือ ริมชายทะเล มอีาหารการกนิอุดม
สมบูรณ์  
 แต่ส าเนียงทีค่นเหล่านีใ้ช้พูดกลบัเป็นเสียงกระด้าง  
 ส่วนพวกเอสกโิมอยู่ทางแถบขั้วโลกเหนือ อาหารการกนิแร้นแค้น 
อากาศหนาวเยน็ กลบัพูดส าเนียงอ่อนหวาน นุ่มนวลกว่าชาวอนิเดยีนแดง 

การเปลีย่นแปลงของภาษาจากปัจจัยอืน่ ๆ ; 

๑. การเปลีย่นแปลงภาษาจากสภาพภูมิศาสตร์ 



 การเรียนรู้ภาษาของเดก็ไม่ว่าจะเป็นกฎการใช้เสียง โครงสร้างค า ประโยค 
และความหมาย ล้วนเป็นการเรียนรู้จากตนเองทั้งส้ินโดยวธีิเกบ็เลก็ผสมน้อย ในช่วง
แรกของการพูดเดก็จะพูดประโยคชนิดค าเดยีว  
 เช่น หม ่า นม ป้อ (พ่อ) เป็นต้น  
 ขั้นต่อมาเดก็จึงพฒันามาเป็นประโยคส้ัน ๆ เช่น หม ่านม ป้อมา แม่จ๋วย (แม่
สวย) เป็นต้น จนถงึขั้นสุดท้ายเดก็จึงพฒันามาเป็นประโยคทีซั่บซ้อนและถูก
ไวยากรณ์ในทีสุ่ด 

๒. การเปลีย่นแปลงภาษาจากการเรียนภาษาทีไ่ม่สมบูรณ์ของเดก็ 



 ถ้าระหว่างการเรียนรู้ภาษาของเดก็เกดิความไม่สมบูรณ์ขึน้  
 เช่น เดก็ออกเสียง / s / ไม่ได้จึงออกเสียงเป็น / ch / หรือ / c / แทน  
เช่น สวย เป็น จ๋วย, ส่ี เป็น ฉ่ี หรือ การใช้ค าลกัษณนามของเดก็ทีม่ักใช้ลกัษณนามซ่ึง
บ่งลกัษณะส่วนรวมแทนลกัษณนามส่วนย่อย เช่น 
  เดก็หญงิปุ๋ ย : เรามีไก่อยู่แค่ 3 ตัว 
*หมายเหตุ : เดก็หญงิปุ๋ ย หมายถงึ ช้ินไก่ทอดทีอ่ยู่ในจาน ซ่ึงลกัษณนามทีถู่กต้องคอื 
“ช้ิน” 
 จากตวัอย่างข้างต้น หากเดก็ใช้ภาษาทีไ่ม่สมบูรณ์ไปเร่ือย ๆ จะส่งผลให้เกดิ
การยอมรับภาษาทีไ่ม่สมบูรณ์ของเดก็ และเกดิการเพิม่ขึน้ของภาษาในสังคมไทย  
 เช่น หม ่าหม ่า บ๋อแบ๋ โบ๋เบ๋ เป็นต้น 

๒. การเปลีย่นแปลงภาษาจากการเรียนภาษาทีไ่ม่สมบูรณ์ของเดก็ 



บทสรุป 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าการเปลีย่นแปลงของภาษามี
ความสัมพนัธ์กบัสังคมเป็นอย่างมาก  
 เมือ่สังคมหน่ึงเปลีย่นไป ภาษากม็ีการเปลีย่นแปลงไปตามสภาพ
สังคมน้ัน ๆ ทั้งปัจจัยจากตวัผู้พูดภาษา ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 
อทิธิพลของภาษาต่างประเทศทีเ่ข้ามาในสังคมไทย และการเลยีนแบบภาษากนั
ของคนในสังคม  
 นอกจากปัจจัยทางสังคมแล้ว ยงัมปัีจจัยอืน่ ๆ ทีท่ าให้ภาษา
เปลีย่นแปลงไป ได้แก่ การเปลีย่นแปลงจากสภาพภูมศิาสตร์ และการ
เปลีย่นแปลงจากการเรียนรู้ภาษาทีไ่ม่สมบูรณ์ของเดก็ ซ่ึงการเปลีย่นแปลงของ
ภาษาไม่ได้ถือเป็นเร่ืองน่ารังเกยีจแต่อย่างใด  
 ในทางกลบักนัการเปลีย่นแปลงของภาษากลบัเป็นส่ิงทีแ่สดงให้เห็น
ว่าภาษาน้ัน ๆ ยงัไม่ตายหรือหายสาบสูญไปจากสังคมน่ันเอง 
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Live like you will die tomorrow, 
learn like you will live forever.  

ใช้ชีวติเหมอืนมนัจะส้ินสุดลงวนัพรุ่งนี,้  
เรียนรู้ให้เหมอืนชีวติจะไม่มวีนัจบลง. 


