ความหมายของภาษา
คํ า ว า “ภาษา” หมายถึ ง ถ อ ยคํ า ที่ ใ ช พู ด หรื อ เขี ย น เพื่ อ สื่ อ ความของชนกลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, ๒๕๔๖: ๘๒๒) เชน ภาษาไทย ภาษาจีน เปนตน
ประเภทของภาษา
ภาษาแบงตามลักษณะการสื่อสารได ๒ ประเภท ไดแก
๑. วัจนภาษา คือ ภาษาที่ใชถอยคําในการสื่อสาร ไดแก ภาษาพูด และภาษาเขียน
๒. อวัจนภาษา คือ ภาษาที่ไมใชถอยคําในการสื่อสาร ไดแก ภาษาทาทาง ภาษาหนาตา ภาษามือ
และภาษาสัญลักษณ
องคประกอบของภาษา ภาษามีองคประกอบ ๔ เรื่อง คือ
๑. เสียง เกิดจากการเปลงเสียงแทนพยางค และคํา
๒. พยางคและคํา เกิดจากการประสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต
๓. ประโยค เกิ ด จากการนํ า คํ า มาเรี ย งกั น ตามลั ก ษณะ โครงสร า งของภาษาที่ กํ า หนด
เปนกฎเกณฑหรือเปนระบบไวยากรณของแตละภาษา
๔. ความหมาย คือ ความหมายที่เกิดจากคําหรือประโยคเพื่อใชในการสื่อสารทําความเขาใจกัน

ลักษณะสําคัญของภาษาไทย
ภาษาไทยมีวิวัฒนาการมาตามลําดับ ตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช โดยพระโหราธิบดี
ไดแตงตําราเรียนภาษาไทยเลมแรก ชื่อ จินดามณี ขึ้น ตอมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยกระทรวงธรรมการไดพิมพตําราสยามไวยากรณเปนแบบเรียน และเจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
ได เ รี ย บเรี ย งขึ้ น ใหม โดยย อ จากตํ า ราสยามไวยากรณ จนถึ ง พ.ศ.๒๔๖๑ พระยาอุ ป กิ ต ศิ ล ปสาร
ไดใชเคาโครงของตําราสยามไวยากรณแตงตําราหลักภาษาไทยขึ้นใหม ซึ่งถือวาเปนตําราหลักภาษาไทย
ที่สมบูรณและเปนแบบฉบับหลักภาษาไทยที่ใชกันมาจนถึงปจจุบัน โดยมีหลักการสังเกตลักษณะที่สําคัญ
ของภาษาไทย ดังนี้

๑. ภาษาไทยเปนคําโดด (Isolating Language) คือ คําไทยแตละคําจะมีความหมายสมบูรณ
ในตัวเอง ใชไดอยางอิสระโดยไมมีการเปลี่ยนรูปศัพท เชน พอ แม สูง ต่ํา
๒. คําไทยแทสวนมากมีพยางคเดียว คือ คําไทยแทสวนใหญมีพยางคเดียว มีความหมาย
เขาใจไดทันที เชน โอง ไห ดิน น้ํา ลม ไฟ เปนตน สวนคําไทยแทที่มีหลายพยางคมีสาเหตุมาจาก
๒.๑ การปรับปรุงศัพท ดวยการลงอุปสรรคแบบไทย คือ การเพิ่มเสียงหนาศัพท เชน
ชิด
---- ประชิด
ทํา
---- กระทํา
ลูกดุม
---- ลูกกระดุม
๒.๒ การกลายเสียง เปนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของภาษา เชน เสียงกรอน
หมากมวง
---- มะมวง
สายเอว
---- สะเอว
ตนไคร
---- ตะไคร
๓. คําไทยแทมีตัวสะกดตรงตามมาตรา เชน ตัวอยางคําที่เกี่ยวกับการตอสู ไดแก
แมกก
---- ชก ศอก กระแทก โขก ผลัก
แมกด
---- กัด ฟด รัด อัด กอด ฟาด อัด
แมกบ
---- ตบ ทุบ งับ บีบ จับ กระทืบ ถีบ
แมกง
---- ถอง พุง ดึง เหวี่ยง ทึ้ง
แมกน
---- ชน ยัน โยน ดัน
แมกม
---- โถม ทิ่ม รุม ทุม
แมเกย
---- เสย ตอย
แมเกอว
---- เหนี่ยว นาว
๔. ภาษาไทยเป น ภาษาที่ มี เ สี ย งวรรณยุ ก ต ซึ่ ง วรรณยุ ก ต นี้ จ ะทํ า ให คํ า มี ร ะดั บ เสี ย ง
และความหมายตางกัน เชน
คา คา คา
เขา เขา เขา
นํา น่ํา น้ํา
เสือ เสื่อ เสื้อ
๕. มีการสรางคําเพื่อเพิ่มความหมายใหมากขึ้น การเพิ่มคําในภาษาไทยมีหลายลักษณะ เชน
การประสมคํา คําซอน คําซ้ํา คําสมาส คําสนธิ ศัพทบัญญัติ คําแผลง เปนตน

๖. การเรียงคําในประโยค การเรียงคําในประโยคของภาษาไทยนั้นสําคัญมาก เพราะถาเรียงคํา
ในประโยคสลับที่กันจะทําใหความหมายเปลี่ยนไป เชน

- พอใหเงินผมใช
- พอใหใชเงินผม
- พอใหผมใชเงิน
- พอใหเงินใชผม
๗. คําขยายในภาษาไทยจะเรียงอยูหลังคําที่ถูกขยายเสมอ เชน
- แมไกสีแดง
- เรือลําใหญแลนชา
ยกเวน คําที่แสดงจํานวนหรือปริมาณ อาจอยูหนา หรือ หลังก็ได เชน
คําขยายอยูหลัง
คําขยายอยูหนา
หมูดําตัวหนึ่งอยูในเลาสีขาว
ในเลาสีขาวมีหมูสองตัว
๘. คําไทยมีคําลักษณะนาม โดยมีหลักการใชดังนี้
๘.๑ ใชตามหลังคําวิเศษณบอกจํานวนนับที่เปนตัวเลข เชน
- นักเรียน ๑๐ คน
- แมว ๒ ตัว
๘.๒ ใชตามหลังคํานามเพื่อบอกลักษณะคํานามที่อยูขางหนา เชน
- หนังสือเลมนั้นใครซื้อให
- นกฝูงนี้มาจากไซบีเรีย
ยกเวน การใชวา “เดียว” แทนจํานวนนับ ๑ หนวย ซึ่งจะอยูหลังลักษณะนาม เชน
- ฉันเลี้ยงแมวไวตัวเดียว
- เขากินขาวจานเดียว
๙. ภาษาไทยมีวรรคตอนในการเขียนและการพูด เพื่อกําหนดความหมายที่ตองการสื่อสาร
หากแบงวรรคตอนการเขียนผิด หรือพูดเวนจังหวะผิด ความหมายก็จะเปลี่ยนไป เชน
- อาหาร อรอยหมดทุกอยาง
----- อาหารอรอย หมดทุกอยาง

๑๐. ภาษาไทยมีระดับการใช แบงไดดังนี้
๑๐.๑ ระดับพิธีการ
ใชในพิธีการสําคัญตางๆ
๑๐.๒ ระดับทางการ
ใชในโอกาสที่เปนทางการ (ภาษาทางการ)

๑๐.๓ ระดับกึ่งทางการ

-

๑๐.๔ ระดับสนทนา
๑๐.๕ ระดับกันเอง

-

ใชในโอกาสที่เปนทางการ แตลดระดับโดยการใช
ภาษาสุภาพและเปนกันเองมากขึ้น
ใชในโอกาสที่ไมเปนทางการ เชน การพูดคุยทั่วไป
ใชในโอกาสที่ไมเปนทางการกับเพื่อนสนิท สามารถใช
ภาษาพูดหรือภาษาคะนอง

