
ธรรมชาติของภาษา 
ความหมายของภาษา 
ภาษาในความหมายกวา้ง  หมายถึง  ภาษาท่ีใชค้  าพดู (วจันภาษา) และภาษาท่ีไม่ไดใ้ชค้  าพดู (อวจันภาษา) 
ภาษาในความหมายแคบ  หมายถึง  ภาษาท่ีใชค้  าพดู จะเป็นค าพดูหรือลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายใช้
แทนค าพดูกไ็ด ้
ประเภทของภาษาทีใ่ช้ในการส่ือสาร 
1. วจันภาษา    หมายถึง   ภาษาท่ีใชถ้อ้ยค า 
2. อวจันภาษา  หมายถึง  ภาษาท่ีไม่ใชถ้อ้ยค า  ไดแ้ก่ 
 2.1 การแสดงออกทางใบหนา้  - ยิม้แยม้แจ่มใส  ,  ตกใจ  ,  โกรธ 
 2.2 น ้าเสียง    - เสียงดงัพอไดย้นิ , เสียงดงัมาก , เสียงค่อยเกินไป 
 2.3 ท่าทาง    - ท่านัง่  ท่ายนืและการทรงตวั 
 2.4 การแต่งกาย   - เหมาะสมกบัโอกาส กาลเทศะ และสภาพแวดลอ้ม 
 2.5 การเคล่ือนไหว   - ในขณะพดูตอ้งเคล่ือนไหวใหพ้อเหมาะกบัเน้ือหาท่ีพดู 
 2.6 การใชมื้อและแขน   - ก ามือ  ผายมือ  ยกมือทั้งสองขา้งพร้อมกนั 
 2.7 การใชน้ยันต์า   - แปลกใจ  สงสัย  มัน่ใจ  ลงัเลใจ  สมใจ  สะใจ 
ข้อสังเกตของการใช้วจันภาษา 
1. ค  าท่ีมีความหมายเหมือนกนั มีท่ีใชต่้างกนั   

การใชค้  าเหล่าน้ีตอ้งค านึงถึง โอกาส สถานท่ี และสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล  ตวัอยา่งเช่น 
 กิน - กิน  รับประทาน  ฉนั  เสวย 
2. ค  าท่ีเป็นภาษาพดู   

เม่ือน าค  าท่ีเป็นภาษาพดูมาเขียนเป็นภาษาเขียน จะเขียนไม่ตรงกบัเสียงพดู  ตวัอยา่งเช่น 
 เคา้เอาของชั้นไปแลว้  - เขาเอาของฉนัไปแลว้ 
3. ค  าท่ีเป็นภาษาปาก 
 ไม่นิยมน ามาเป็นภาษาเขียน  ตวัอยา่งเช่น   เยอะแยะ  ใบขบัข่ี  มหาลยั 
4. การใชส้ านวน 
 เพื่อใชเ้ปรียบเทียบใหผู้ฟั้งเขา้ใจไดท้นัที ส านวนเหล่าน้ีจะมีความหมายไม่ตรงกบัท่ีเขียน  ตวัอยา่งเช่น 
 ใจยกัษ ์ คอแขง็ 
5. การใชศ้พัทเ์ฉพาะในแวดวงเดียวกนัและการใชค้  าผวน 
 การใชศ้พัทเ์ฉพาะในแวดวงเดียวกนั อาจท าใหค้นนอกกลุ่มฟังไม่เขา้ใจ  ตวัอยา่งเช่น 
 วอร์ด (การเขา้เวรปฏิบติัหนา้ท่ี) 
 การใชค้  าผวน  ตวัอยา่งเช่น  หมาตาย หมายถึง หมายตา 



6. การใชภ้าษาถ่ิน 
 ภาษาถ่ินเป็นภาษาท่ีใชเ้ฉพาะหมู่ และนิยมใชเ้ป็นภาษาพดู  ตวัอยา่งเช่น   แซ่บ  ม่วน  หรอย 
7. การใชค้  าคะนองและแสลงเฉพาะสมยั 

เป็นการใชค้  าส่ือสารกนัเพียงชัว่คราว ไม่เหมาะท่ีจะน าไปใชใ้นการสนทนาทัว่ไป หรือการเขียน 
ตวัอยา่งเช่น  ซ่าส์  มัว่  ป๊ิง  จ๊าบ 

 
ลกัษณะทัว่ไปของภาษา 
1. ภาษาใชเ้สียงส่ือความหมาย 
2. หน่วยในภาษาประกอบกนัเป็นหน่วยท่ีใหญ่ข้ึน 
3. ภาษามีการเปล่ียนแปลง 
 3.1 การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากธรรมชาติของการออกเสียง  ไดแ้ก่ 
  การกลืนเสียง  เช่น อยา่งนั้น  –  ยงังั้น 
  การกลายเสียง  เช่น สะพาน  – ตะพาน 
  การตดัเสียง  เช่น อุโบสถ  –  โบสถ ์
  การกร่อนเสียง  เช่น ลูกอ่อน  –  ละอ่อน 
  การสับเสียง  เช่น ตะกรุด   –  กะตุด 
 3.2 การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากอิทธิพลภายนอก  มีลกัษณะดงัน้ี 
  การยมืค า เช่น ฟุตบอล 
  การใชค้  าและส านวนต่างไปจากเดิม เช่น  เมิล – ดู  ,  กะลาสี – พวกลูกเรือ 
 3.3 การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
 3.4 ภาษาต่าง ๆ มีลกัษณะท่ีต่างและคลา้ยกนั  ดงัน้ี 
  - ภาษาแต่ละภาษาใชเ้สียงส่ือความหมาย 
  - ภาษาแต่ละภาษาสามารถสร้างศพัทใ์หม่จากศพัทเ์ดิม 
  - ภาษาแต่ละภาษามีส านวน และมีการใชค้  าในความหมายใหม่ 
  - ภาษาแต่ละภาษามีค าชนิดต่าง ๆ คลา้ยกนั 
  - ภาษาแต่ละภาษามีวธีิขยายประโยคใหย้าวออกไปไดเ้ร่ือย ๆ  
  - ภาษาแต่ละภาษามีวธีิแสดงความคิดคลา้ยกนัได ้
  - ภาษาแต่ละภาษาตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา 
 3.5 ภาษายอ่มมีส่วนประกอบท่ีเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน 
 
 



พลงัของภาษา 
1. ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด ารงชีวติของมนุษย ์
2. ภาษาช่วยใหม้นุษยรู้์จกัคิดโดยแสดงออกผา่นทางการพดู การเขียน และการกระท า ซ่ึงเป็นผลจากการคิด 
3. ภาษาช่วยใหม้นุษยเ์กิดการพฒันา โดยใชภ้าษาในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
4. ภาษาสามารถสร้างสรรคแ์ละท าลายได ้
 

ลกัษณะของภาษาไทย 
ลกัษณะส าคญัของภาษาไทย 
1. ค  าภาษาไทยเป็นค าโดด    ตวัอยา่งเช่น   พ่อ  แม่  ปู่  ยา่  เส้ือ  นอน  พดู  หู  ปาก  ถว้ย  ชาม   
2. ภาษาไทยสะกดตรงมาตรา  ตวัอยา่งเช่น   แม่กก – มกั  ชกั  นกั 
3. ค  าภาษาไทยค าเดียวมีหลายความหมายและหลายหนา้ท่ี ตวัอยา่งเช่น   ขนั – ไก่ขนั น่าขนั ขนัน ้า 
4. ภาษาไทยเป็นภาษาเรียงค า  ตวัอยา่งเช่น   กนัชนรถยนต ์– รถยนตช์นกนั 
5. ค  าขยายจะวางไวห้ลงัค าท่ีถูกขยาย ตวัอยา่งเช่น   นกัร้องร้องเพลงเสียงหวานไพเราะ 
6. ภาษาไทยมีค าลกัษณนาม  ตวัอยา่งเช่น   กระเทียม 4 กลีบ  ,  ตะกร้า 2 ใบ   
7. ภาษาไทยมีการสร้างค าข้ึนใหม่ ตวัอยา่งเช่น   ยางลบ  บา้นเรือน  เลก็ ๆ อุทกภยั  ราชูปโภค 
8. ค  าภาษาไทยมีการเปล่ียนระดบัเสียงของค า   ตวัอยา่งเช่น   คา  ค่า  คา้ 
9. ภาษาไทยมีระดบั   ตวัอยา่งเช่น   ลม้  ตาย  ถึงแก่กรรม  อนิจกรรม  อสัญกรรม    สวรรคต 
 
เสียงในภาษา 
1. เสียงสระและรูปสระ 
 ภาษาไทยมีเสียงสระ 12 คู่  เป็นเสียงสระเด่ียวหรือสระแท ้9 คู่  สระประสมหรือสระเล่ือน 3 คู่   
รูปสระ 21 รูป 
2. เสียงพยญัชนะและรูปพยญัชนะ 
 ภาษาไทยมีเสียงพยญัชนะ 21 เสียง   พยญัชนะทา้ย 8 เสียง   รูปพยญัชนะ 44 รูป  
3. เสียงวรรณยกุตแ์ละรูปวรรณยกุต์ 
 ภาษาไทยมีเสียงวรรณยกุต ์5 เสียง  รูปวรรณยกุต ์4 รูป 
 
ส่วนประกอบของภาษา 
 ส่วนประกอบของภาษาไดแ้ก่  เสียง  ค  า  และประโยค 
1. องคป์ระกอบของพยางค ์  ประกอบดว้ย  พยญัชนะตน้  สระ  และวรรณยกุต ์ การน าองคป์ระกอบทั้ง 3 
ส่วนมาประสมกนั เรียกว่า วธีิประสมอกัษร 



วธีิประสมอกัษรมี 4 วธีิ ดงัน้ี 
1. การประสมอกัษร 3 ส่วน  ไดแ้ก่  สระ  พยญัชนะ  วรรณยกุต ์  ตวัอยา่งเช่น  กา  ปู  ใจ  เรา 
2. การประสมอกัษร 4 ส่วน  ไดแ้ก่  สระ  พยญัชนะ  วรรณยกุต ์ ตวัสะกด   ตวัอยา่งเช่น   ปาก  ปลง 
3. การประสมอกัษร 4 ส่วนพิเศษ  ไดแ้ก่  สระ  พยญัชนะ  วรรณยกุต ์ ตวัการันต ์ ตวัอยา่งเช่น  การ์ตูน 
4. การประสมอกัษร 5 ส่วน  ไดแ้ก่  สระ  พยญัชนะ  วรรณยกุต ์ ตวัสะกด  ตวัการันต ์ ตวัอยา่งเช่น  ศุกร์ 

2. องคป์ระกอบของค า   ประกอบดว้ย  เสียงและความหมาย 
 


