
ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร 

 ภาษา คือ  สัญลักษณ์ทีก่ ำหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นเครื่องมอืที่ส ำคญัทีสุ่ดในกำรสือ่
ควำมเขำ้ใจระหว่ำงกันของคนในสังคม   ช่วยสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีตอ่กัน  ช่วยสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ของคน ในสังคม  ถ้ำคนในสังคมพูดกันด้วย ถ้อยค ำที่ดีจะช่วยให้คนใน
สังคมอยู่กันอย่ำงปกติสขุ ถ้ำพูดกันด้วยถ้อยค ำไม่ด ีจะท ำให้เกิดควำมบำดหมำงน้ ำใจ
กัน  ภำษำจึงมีส่วนช่วยสร้ำงมนุษยสมัพันธ์ ของคนในสังคม   ภำษำเปน็สมบัติของสังคม 
ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรมี  2  ประเภท  คือ  วัจนภำษำและอวัจนภำษำ 

1. วัจนภาษา (verbal language) 
   วัจนภำษำ  หมำยถึง  ภำษำถ้อยค ำ  ได้แก ่ค ำพูดหรือตัวอักษรที่ก ำหนดใช้ร่วมกันใน
สังคม  ซึ่งหมำยรวมทั้งเสียง  และลำยลักษณอ์กัษร  ภำษำถ้อยค ำเป็นภำษำที่มนุษย์
สร้ำงขึ้นอย่ำงมีระบบ  มีหลักเกณฑ์ทำงภำษำ  หรือไวยำกรณ์ซึ่งคนในสังคมตอ้งเรยีนรู้
และใช้ภำษำในกำรฟัง  พูด  อ่ำน  เขียนและคิด กำรใช้วัจนภำษำในกำรสื่อสำรตอ้ง
ค ำนึงถึงควำมชัดเจนถูกต้องตำมหลักภำษำ และควำมเหมำะสมกับลักษณะกำร
สื่อสำร  ลักษณะงำน  เป้ำหมำย  สื่อและผู้รับสำร 
วัจนภำษำแบ่งออกเป็น  2  ชนิด  คือ 

1.  ภาษาพูด  ภำษำพดูเป็นภำษำที่มนุษย์เปลง่เสียงออกมำเป็น
ถ้อยค ำเพือ่สือ่สำรกับผูอ้ื่น  นักภำษำศำสตร์ถอืว่ำภำษำพูดเป็น
ภำษำที่แท้จริงของมนุษย์  ส่วนภำษำเขยีนเป็นเพียงวิวฒันำกำรขั้น
หนึ่งของภำษำเท่ำนั้น  มนุษย์ได้ใช้ภำษำพูดติดต่อสื่อสำรกับผูอ้ื่นอยู่
เสมอ  ทั้งในเรื่องส่วนตวั  สังคม  และหน้ำที่กำรงำน  ภำษำพูดจึง
สำมำรถสร้ำงควำมรัก  ควำมเขำ้ใจ  และช่วยแก้ไขปัญหำ 
ต่ำง ๆ  ในสังคมมนุษยไ์ด้มำกมำย  



2.  ภาษาเขียน  ภำษำเขียนเป็นภำษำทีม่นุษย์ใช้อักษรเป็น
เครื่องหมำยแทนเสียงพดูในกำรสื่อสำร  ภำษำเขียนเป็น
สัญลักษณ์ของกำรพูด  ภำษำเขียนนั้นเป็นสิ่งทีม่นุษย์ประดิษฐ์
ขึ้นมำเพือ่ใช้บันทึกภำษำพูด  เป็นตัวแทนของภำษำพูดในโอกำส
ต่ำง ๆ  แม้นักภำษำศำสตร์จะถือว่ำภำษำเขียนมิใช่ภำษำที่แท้จริง
ของมนุษย์   แต่ภำษำเขียนเป็นเครือ่งมอืส ำคญัในกำรสื่อสำรของ
มนุษย ์ มำเป็นเวลำช้ำนำน  มนุษย์ใช้ภำษำเขยีนสื่อสำรทั้งใน
ส่วนตัว  สังคม  และหน้ำที่กำรงำน  ภำษำเขยีนสร้ำงควำม
รัก  ควำมเขำ้ใจ  และชว่ยแก้ปัญหำต่ำง ๆ  ในสังคมมนุษย์ได้
มำกมำยหำกมนุษย์รู้จักเลือกใช้ให้เหมำะสมกับ
บุคคล  โอกำส  และสถำนกำรณ ์

 

 

การใช้วัจนภาษาในการสื่อสาร 

1. ความชัดเจนและถูกต้อง 

กล่ำวคอื  ต้องเป็นภำษำที่เข้ำใจตรงกัน  ทั้งผูร้บัสำร  และ 

ผู้ส่งสำร  และถูกต้องตำมกฎเกณฑ์และเหมำะสมกับวัฒนธรรมในกำรใช้ภำษำไทย ดังน้ี 

 

1.1 ลักษณะของค ำ   หน้ำที่ของค ำ  ต ำแหน่งของค ำ   และควำมหมำยของค ำ ซึ่ง

ควำมหมำยของค ำมีทั้งควำมหมำยตรง  และควำมหมำยแฝง 

 

1.2 กำรเขียนและกำรออกเสียงค ำ  ในกำรเขียนผู้ส่งสำรต้องระมัดระวงัเรื่องสะกด

กำรันต ์ ในกำรพูดต้องระมัดระวังเรือ่งกำรออกเสียง  ต้องเขียนและออกเสียงถูกต้อง 

1.3 กำรเรยีบเรียงประโยค  ผู้ส่งสำรจ ำเป็นต้องศึกษำโครงสร้ำงของประโยคเพื่อ  วำง

ต ำแหน่งของค ำในประโยคให้ถูกต้อง  ถูกที่  ไมส่ับสน  



2. ความเหมาะสมกับบริบทของภาษา 

เพื่อให้กำรสือ่สำรบรรลเุป้ำหมำย  ผู้ส่งสำรตอ้งค ำนึงถึง 

2.1 ใช้ภำษำให้เหมำะกบัลักษณะกำรสื่อสำร  เหมำะกับเวลำและสถำนที่  โอกำส  และ

บุคคล  ผู้ส่งสำรตอ้งพิจำรณำว่ำสือ่สำรกับบุคคล  กลุ่มบุคคล  มวลชน  เพรำะขนำดของ

กลุ่มมีผลต่อกำรเลอืกใช้ภำษำ  

2.2 ใช้ภำษำให้เหมำะกบัลักษณะงำน  เช่น  งำนประชำสัมพันธ ์ งำนโฆษณำ  งำน

ประชุม  ฯลฯ  

2.3 ใช้ภำษำให้เหมำะสมกับสื่อ  ผู้ส่งสำรจะต้องรู้จักควำมต่ำงของสือ่และควำมต่ำง 

ของภำษำที่ใช้กับแต่ละสื่อ   ใช้ภำษำให้เหมำะสมกับผู้รับสำรเป้ำหมำย  ผู้รับสำร

เป้ำหมำยได้แก่  กลุ่มผูร้ับสำรเฉพำะทีผู่้ส่งสำรคำดหวังไว้  ผู้ส่งสำรตอ้งวิเครำะห์ผูร้ับ

สำร ทีเ่ป็นเป้ำหมำยของกำรสื่อสำร  และเลอืกใช้ภำษำให้เหมำะสมกับผู้รับสำรนั้น ๆ 

อวัจนภาษา ( non-verbal  language) 

 อวัจนภำษำ  หมำยถึง  เป็นกำรสื่อสำรโดยไม่ใช้ถ้อยค ำ  ทั้งที่เป็นภำษำพูดและ
ภำษำเขียน  เป็นภำษำที่มนุษย์ใช้สื่อสำรกัน โดยใช้
อำกัปกิริยำ  ท่ำทำง   น้ ำเสียง   สำยตำหรอื ใช้วัตถุ กำรใช้สัญญำณ และ สิ่งแวดลอ้ม
ต่ำง ๆ  หรือแสดงออกทำงด้ำนอื่นที่สำมำรถรบัรู้กันได้  สำมำรถแปลควำมหมำยได้และ
ท ำควำมเข้ำใจต่อกันได ้

การแสดงออกด้วยอวัจนภาษา 
         อวัจนภำษำเป็นสัญลักษณ์ที่มีแหล่งแสดงออกด้วยอำกัปกิริยำ  หรือที่เกิดกำร
แสดงออก ในหลำยแหล่งด้วยกัน  ได้แก ่

 

 



สัญลักษณ์ที่แสดงออกด้วยอากัปกิริยา  มีดังน ี้ 

  1.1 เกิดขึ้นตำมธรรมดำวิสัย  เช่น  กำรยิ้ม  กำรโบกมือ  กำรส่ำย
หน้ำ  กำรปัดเมื่อแมลง ไต่ตอม  เป็นต้น 

 

  1.2  เกิดจำกอำรมณแ์รงเป็นเครือ่งเรำ้  เช่น  เวลำทีม่ีอำรมณ์โกรธ
เลือดจะสูบฉีด จนหน้ำแดง  มือเกร็ง  ก ำหมัด  เป็นต้น 

 

  2. สัญลักษณ์แสดงออกที่ร่างกาย        
     เป็นกำรใช้วัตถุประกอบกับร่ำงกำยแล้วบ่งบอกควำมหมำย  ได้โดย
ไม่ได้ แสดงกิรยิำอำกำร  เช่น  กำรแต่งกำย  เครื่องประดับ  ทรง
ผม  เป็นต้น  ซึ่งล้วนแลว้แต่มีควำมหมำยทั้งสิ้น  

  3. สัญลักษณ์แสดงออกด้วยวัตถุที่แวดลอ้ม     
      เป็นสิ่งที่บุคคลให้ควำมหมำยหรือตกลงให้ สิ่งนั้นมีควำมหมำยหนึ่ง 
ๆ เช่น  ลักษณะและขนำดของบ้ำนเรอืน  สำมำรถบอก
รสนิยม  ฐำนะ  หรือเชือ้ชำติของเจ้ำของบ้ำนได้  สัญลักษณ์บำงอยำ่ง
ต้องกำรให้รู้ทั่วกัน  เช่น  ลูกศรบอกทำง  ส ี แสง  เสยีง  เป็นต้น 

 

  4. สัญลักษณ์แสดงออกด้วยพฤติกรรมแวดล้อม  ได้แก ่     
      สิ่งแวดลอ้มที่เป็นวตัถุ  หรือคนที่แวดล้อมที่แสดงพฤติกรรมต่ำง 
ๆ  เกี่ยวข้องกับเรำ  ท ำให้เรำต้องแสดงพฤติกรรม 
ตอบสนอง  เช่น  กำรปฏิบัติตำมประเพณีต่ำง ๆ  กำรชื่นชม
ศิลปกรรม  ซึ่งล้วนแล้วแต่สื่ออำรมณ์และวฒันธรรมได ้

 

  
 

 



ประเภทของอวัจนภาษา 

 

อวัจนภาษาที่ใช้สื่อสารโดยทั่วไปได้แก ่

1. สายตา  (เนตรภำษำ)  กำรแสดงออกทำงสำยตำ เช่น  กำรสบตำ
กันระหว่ำงผูส้่งสำรและผู้รับสำรก็มีส่วนช่วยในกำรตีควำมหมำย  เช่น 
กำรสบตำแสดงออกถึงควำมจริงใจ  กำรรี่ตำแสดงออกถึงควำม
สงสัย  ควำมไมแ่น่ใจ  ฯลฯ     กำรแสดงออกทำงสำยตำจะตอ้ง
สอดคล้องกับกำรแสดงออกทำงสีหน้ำ   กำรแสดงออกทำงสีหน้ำและ
สำยตำจะช่วยเสริมวัจนภำษำให้มีน้ ำหนักยิ่งขึ้น  และใช้แทนวัจ
นภำษำได้อย่ำงด ี

 

2. กิริยาท่าทาง (อำกำรภำษำ)  กำรแสดงกิรยิำท่ำทำงของ
บุคคล  สำมำรถสือ่ควำมหมำยได้โดยไม่ต้องใชค้ ำพูด  หรือใช้เสริม
ค ำพูดให้มีน้ ำหนักมำกขึน้ได้    ได้แก ่ กิริยำทำ่ทำง   กำรเคลือ่นไหว
ร่ำงกำยและอำกัปกิริยำท่ำทำงต่ำง ๆ   สำมำรถสื่อควำมหมำยได้
มำกมำย  เช่น  กำรเคลือ่นไหวมอื  กำรโบกมือ   กำรส่ำยหน้ำ   กำร
พยักหน้ำ   กำรยกไหล ่  กำรยิ้มประกอบ กำรพูด  กำรยักไหล ่ กำร
ยักคิ้ว  อำกำรนิ่ง   ฯลฯ   

 

3. น ้าเสียง (ปริภำษำ)   เป็นอวัจนภำษำทีแ่ฝงอยู่ในภำษำ
พูด  ได้แก ่  ส ำเนยีงของผู้พูด ระดับเสียงสูงต่ ำ  กำรเปล่ง
เสียง  จังหวะกำรพูด  ควำมดังควำมค่อยของเสียงพูด  กำร
ตะโกน  กำรกระซิบ  น้ ำเสียงช่วยบอกอำรมณแ์ละ
ควำมรู้สึก  นอกจำกนี้ยังช่วยแปลควำมหมำยของค ำพูด  เช่น  กำรใช้
เสียงเน้นหนักเบำ  กำรเว้นจังหวะ  กำรทอดเสยีง  สิ่งเหลำ่นี้ท ำให้
ค ำพูดเด่นชัดขึ้น  กำรพูดเร็ว ๆ  รัว ๆ  กำรพูดที่หยุดเป็นช่วง 
ๆ  แสดงให้เห็นถึงอำรมณ์กลัว  หรือตื่นเต้นของผู้พูด  เป็นต้น 

 



4. สิ่งของหรือวัตถ ุ(วัตถุภำษำ)   สิ่งของหรอืวตัถุต่ำง ๆ  ที่บุคคล
เลือกใช ้ เช่น   ของใช้
เครื่องประดับ  เสือ้ผ้ำ  กระเป๋ำ  รองเท้ำ  นำฬกิำ   ปำกกำ  แว่นตำ  
เป็นต้น  สิ่งเหล่ำนี้เป็นอวัจนภำษำที่สือ่ควำมหมำยไดท้ั้งสิ้น   

5. เนื อที่หรือช่องว่าง  (เทศภำษำ)  ช่องว่ำงของสถำนที่หรอื
ระยะใกล้ไกลที่บคุคลสือ่สำรกัน   เป็นอวัจนภำษำที่สือ่สำรให้เข้ำใจ
ได ้ เช่น   ระยะห่ำงของหญิงชำย   พระกับสตรี   คนกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ ์   คนสองคนนั่งชิดกันบนม้ำนั่งตัวเดียวกัน  ย่อมสือ่สำรให้
เข้ำใจได้ว่ำ  ทั้งสองคนมีควำมสนิทสนมเป็นพิเศษ  เป็นต้น 

 

6. กาลเวลา  (กำลภำษำ)  หมำยถึง  กำรสื่อควำมหมำยโดยให้เวลำมี
บทบำทส ำคัญ  เวลำแตล่ะช่วงมคีวำมหมำยในตัว  คนแต่ละคน  และ
คนต่ำงวัฒนธรรมจะมีควำมคิดและควำมหมำยเกี่ยวกับเวลำแตกต่ำง
กัน  เช่น  กำรตรงต่อเวลำวัฒนธรรมตะวันตกถือว่ำมคีวำมส ำคัญ
มำก  กำรไม่ตรงตอ่เวลำนัดหมำยเป็นกำรแสดงควำมดูถูก  เป็นต้น    

 

7. การสัมผัส (สัมผัสภำษำ)  หมำยถึง  อวัจนภำษำที่แสดงออกโดย
กำรสัมผ้สเพื่อสื่อควำมรูส้ึก  อำรมณ ์ ควำมปรำรถนำในใจของผู้ส่ง
สำรไปยังผู้รับสำร  เช่น  กำรจับมือ กำร แลบลิน้  กำรลูบศีรษะ กำร
โอบกอด  กำรตบไหล่  ซึ่งสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม  เช่น
คนไทยถือมิให้เด็กสัมผสัส่วนหัวของผู้ใหญ ่ เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 



ความสัมพันธ์ระหว่างอวัจนภาษาและวัจนภาษา 

กำรใช้อวัจนภำษำและวจันภำษำในกำรสือ่สำรจงึมีควำมสัมพันธ์กันหลำยประกำร  สรุป

ได้ดังน้ี 

 ี้ 

    1. ใช้ซ ้ากัน  กำรใช้อวัจนภำษำที่มีควำมหมำยเช่นเดียวกันกับวัจนภำษำช่วยให้สือ่

ควำมหมำยได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  เช่น  เพื่อนชวนเรำไปดูภำพยนตร ์ เรำตอบปฏิเสธว่ำไมไ่ป

พร้อมกับส่ำยหน้ำไปด้วย  อำกำรส่ำยหน้ำเป็นอวัจนภำษำที่ซ้ ำกับค ำพดูที่ปฏิเสธออกไป

นั่นเอง  หำกเรำพูดเบำเพื่อนไม่ได้ยินเสียงแต่เห็นกำรส่ำยหน้ำก็สำมำรถเข้ำใจได้ 

 

     2. ใช้แทนกัน  กำรใช้อวัจนภำษำท ำหน้ำทีแ่ทนค ำพูดเช่น  เพือ่นถำมว่ำ  เธอไป

เป็นเพื่อนฉันได้หรอืไม ่ ผู้ตอบพยักหน้ำโดยไมพู่ดอะไร  ก็สื่อควำมหมำยได้ว่ำเป็นกำร

ตอบตกลง 

 

     3. ใช้เสรมิกัน  กำรใช้อวัจนภำษำเพิ่มหรอืเสริมน้ ำหนักให้แก่ค ำพดูเพื่อแสดง

อำรมณ ์ ควำมรู้สึก  หรือแสดงภำพจำกตัวอักษรให้จริงจังมำกขึ้น  เช่น  เมื่อเรำไปขอ

ควำมเห็นใจจำกใคร สักคน  ถ้ำล ำพังถอ้ยค ำที่ พูดอยำ่งเดียวอำจจะแสดงอำรมณ์ไม่

เต็มที ่ แต่ถ้ำเรำใช้น้ ำเสยีงและกำรแสดงออกบน ใบหน้ำและดวงตำประกอบ  ก็จะท ำให้

ผู้รับสำรมีปฏิกิริยำตอบสนองในทำงอำรมณ์เขำ้ใจและเห็นใจเรำมำกขึ้น  

 

     4. ใช้เน้นกัน  กำรใช้อวัจนภำษำเน้นบำงจดุที่ผู้พูดต้องกำรจะเน้นประกอบกับวัจ

นภำษำ  ซึ่งกำรเน้นนั้นมีน้ ำหนักแตกต่ำงกัน  มีเน้นมำก  เน้นพอสมควรหรือเน้น

เล็กน้อย  เครือ่งมอืที่ช่วยในกำรเน้นที่ส ำคญั ๆ  เช่น  กำรบังคับเสียงใหด้ังข้ึนกว่ำ

ปกติ  กำรเคลื่อนไหวมอืและแขน  กำรเคลือ่นไหวของศรีษะ  เป็นต้น  

 



     5. ใช้ขัดแย้งกัน  กำรใช้อวัจนภำษำทีส่ื่อควำมหมำยตรงกันข้ำมกับสำรใน

ค ำพูด  เช่น  เรำได้รับรำงวัลมำรยำทดีเด่น  เพือ่นมำกลำ่วค ำยินดีด้วยแต่สีหน้ำมิไดย้ิ้ม

แย้มและแววตำของเขำกลับดูเฉยเมยมิได้แสดงออกถึงควำมยินดีน้ันเลย  เช่นนี้แสดงว่ำ

กำรใช้วัจนภำษำขัดแย้งกับอวัจนภำษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัด 

1.  จงกล่ำวถึงควำมหมำยและควำมแตกต่ำงของวัจนภำษำและอวัจนภำษำ 
2.  วัจนภำษำมีกี่ประเภท  อะไรบ้ำง 
3.  จงกล่ำวถึงอวัจนภำษำแต่ละประเภทและยกตัวอย่ำงประกอบ 
4.  จงยกตัวอย่ำงกำรสือ่สำรโดยใช้วัจนภำษำ และวิเครำะห์ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
5.  จงยกตัวอย่ำงกำรสือ่สำรโดยใช้อวัจนภำษำ และวิเครำะห์ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำร 
6. จงกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ของวัจนภำษำและอวัจนภำษำพรอ้มทั้งยกตัวอย่ำงประกอบ 
7. จงพิจำรณำวำ่ กำรใช้ท่ำทำง กิริยำอำกำร ลกัษณะที่มองเห็นเหลำ่นีม้ีควำมหมำยว่ำ
อย่ำงไร 
       7.1  ยักคิ้วแล้วหลิ่วตำ 
       7.2  จับสองมอืบีบและเขยำ่แรง ๆ 
       7.3  ตกแต่งร้ำนโดยใช้วัสดุเหลือใช้                
       7.4  เขียนจดหมำยโดยใช้ปำกกำสีแดง 
 

 

 

 


