
สารบัญ

1 พูดจาภาษาทารก              8 
2 จากเสียงร้องเป็นค�าพูด             14
3 เรียนรู้ที่จะเข้าใจ              24
4 สร้างแรงสั่น                32
5 การออกเสียง                               40
6 ค้นพบไวยากรณ์               48
7 ร่วมสนทนา               56
8 เรียนอ่านเขียน              64
9 รับมือกับการสะกดค�า              74
10 กฎการสะกดค�าและความหลากหลาย                    82
11 กฎไวยากรณ์และข้อแตกต่าง                     92
12 ส�าเนียงและภาษาถิ่น                     100
13 รู้สองภาษา               110
14 ภาษาต่างๆ ในโลก             120
15 จุดก�าเนิดของภาษาพูด            130
16 จุดก�าเนิดของภาษาเขียน            138
17 ภาษาเขียนสมัยใหม่             146
18 ภาษามือ              156
19 การเปรียบเทียบภาษา            164
20 ภาษาใกล้ตาย             172
21 การเปลี่ยนแปลงของภาษา            182



22 ความหลากหลายทางภาษา            192
23 ภาษาในที่ท�างาน             202
24 สแลง              212
25 พจนานุกรม              220
26 ศัพทมูลวิทยา             228
27 ชื่อสถานที่              236
28 ชื่อคน              246
29 ปฏิวัติอิเล็กทรอนิกส์                    256
30 การส่งเท็กซ์              264
31 เล่นภาษา              274
32 ท�าไมจึงใช้ภาษา             284
33 ภาษาแสดงอารมณ์             294
34 ความถูกต้องทางการเมือง            302
35 ภาษาในวรรณกรรม             310
36 สร้างสไตล์              320
37 ความซับซ้อนของภาษา            328
38 ภาษาศาสตร์              336
39 ภาษาศาสตร์ประยุกต์                    344
40 โลกภาษา ของคุณ             352
รู้จักผู้เขียน              358
รู้จักผู้แปล              359





แปลโดย

สุนันทา วรรณสินธ์ เบล

ภาษา
ถอดรหัสมหัศจรรย์การสื่อสารของมนุษย์ 

by

David Crystal

A Little Book
of Language



บทที่ 1

พูดจาภาษาทารก



David Crystal      9

บางครัง้เราต่างใช้ภาษาท�าเรือ่งไร้สาระ เรือ่งสุดแสนไร้สาระเรือ่งหนึง่

เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ตรงหน้าทารกเกิดใหม่ เราท�าอะไรน่ะหรือ

เราคุยกับเด็กทารก

เราอาจพูดว่า “หวัดดี” หรือ “ชื่ออะไรจ๊ะ” หรือ “น่ารักจัง!” อะไร

ประมาณนั้น

ท�าไมเราจงึท�าอย่างนัน้ แน่นอนว่าทารกคนนัน้ยังไม่รู้ภาษา เด็ก

คงไม่เข้าใจส่ิงท่ีเราพดูแม้แต่ค�าเดียว แต่เราก็ยังพดูคยุราวกับว่าเด็กเข้าใจ

ภาษา

ส่วนใหญ่แม่เป็นคนแรกที่เร่ิมสนทนากับเด็ก นี่คือตัวอย่างจริง 

ซึ่งบันทึกเสียงหลังจากทารกเกิดได้เพียงไม่กี่นาที

 โอ๋ น่ารักจัง น่ารักมาก หนูน่ารัก น่ารักจริงๆ โอ๋ ใช่สิ หนูน่ารัก ...

หวัดดี ... หวัดดีจ้ะ ... หนูงดงามจริงๆ ...
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แล้วแม่ก็พูดแบบนี้ต่อไปพักใหญ่ทีเดียวขณะอุ้มเด็กเกิดใหม่ไว้  

ในขณะท่ีทารกไม่ได้สนใจเลย เด็กหยุดร้องและหลับตา อาจหลับไปแล้ว

ด้วยซ�้า แต่ผู้เป็นแม่ไม่สนใจ แม้เด็กจะไม่ได้ฟังแต่เธอก็ยังพูดต่อ

แถมวิธีพูดยังประหลาดๆ ด้วย ผมไม่สามารถถ่ายทอดน�้าเสียง

เธอเป็นตัวอักษร แต่เธอพูดประมาณนี้

 โโโอ๋อ๋อ๋ 

      หนู 

          น่า 

   ร๊าก 

        จาง 

             เลย ...

ตอนต้นประโยค เสียงเธอสูงมาก แล้วเธอก็ลดเสียงต�่าลงราวกับก�าลัง 

ร้องเพลง เม่ือเธอพูดว่า “หวัดดี” เสียงเธอก็สูงขึ้นอีกแล้วยังลากเสียง

ยาวเป็น “หวาด-ดี” ตอนที่พูดว่า “หนูงดงามจริงๆ” ก็ขึ้นเสียงสูงเช่นกัน 

ราวกับเป็นค�าถาม

อีกสิ่งหนึ่งที่เธอท�า ซึ่งเรามองไม่เห็นจากภาษาเขียน คือเธอห่อ

ปากขณะพูด เจ่อปากราวกับก�าลังจูบใครสักคน ถ้าเราพูดอะไรออกมา 

อะไรก็ได้ เช่น “หนูช่างน่ารักจริงๆ” โดยท�าปากย่ืนมากที่สุดเท่าที่ท�าได้ 

ประโยคนัน้จะฟังเหมือนภาษาทารก นัน่คอืค�าท่ีเราใช้เรยีกภาษาแบบนัน้

การห่อปากเป็นลักษณะส�าคัญของภาษาทารก รวมทั้งการเน้น

เสียงเป็นท่วงท�านองด้วย การพูดของแม่กับทารกมีลักษณะแปลกอีก

ประการหนึ่ง คือพูดค�าเดิมๆ ซ�้าไปซ�้ามา

 โอ๋ น่ารักจัง น่ารัก หนูน่ารัก น่ารัก น่ารักจริงๆ น่ารักเนอะ



David Crystal      11

ตามปกติเราไม่พูดแบบนั้น เมื่อไรกันที่เราจะเข้าไปหาใครสักคน

แล้วพดูค�าเดิมสามสีค่ร้ังตดิกัน เม่ือเจอเพือ่นขณะเดินบนถนนเราไม่พดูว่า

 ไง จอห์น ไง จอห์น ไง จอห์น ไปซื้อของเหรอ ไปซื้อของเหรอ 

ไปซื้อของเหรอ 

ถ้าเราท�าอย่างนั้นคงถูกจับส่งโรงพยาบาลบ้าแน่ แต่เรากลับพูดกับทารก

อย่างนั้นโดยไม่มีใครคิดว่าผิดปกติตรงไหน

 ท�าไมแม่เด็กท�าอย่างนั้น ท�าไมพวกเราหลายคนท�าอย่างนั้น

 ลองมองจากมุมมองของคนเป็นแม่ก่อน เธอรักลูกของเธอมาก 

และอยากบอกลูกเช่นน้ัน อีกอย่างคือเธอต้องการให้ลกูพดูตอบ น่าเสยีดาย

ที่เด็กยังพูดไม่ได้ แต่เธอก็คิดว่าบางทีถ้าท�าให้ลูกมองฉัน เห็นฉันเป็น 

ครั้งแรก ... ถ้าฉันท�าให้ลูกหันมาสนใจได้ละก็ ... 

 เราไม่มีวันได้รับความสนใจจากใครถ้าเรานิ่งเงียบหรือพูด 

ธรรมดาๆ เราจงึตะโกนหรือผวิปากแทน เราพดูอะไรทีไ่ม่เหมือนปกต ิพดู

อะไรที่สะดุดหู เช่น “เฮ้ย เฟรด! อยู่นี่! ยู้-ฮู!” ลองคิดทบทวนค�าว่า “ยู้-ฮู!” 

สักครู่สิ ช่างเป็นเสียงที่ประหลาดมาก! แต่เราได้ยินคนท�าเสียงอย่างน้ัน

เวลาที่อยากให้คนอีกฝากถนนหันมามอง

 และเราท�าเสยีงแปลกๆ เม่ือต้องการเรียกร้องความสนใจจากเด็ก

ทารก เด็กๆ ไม่มีวันหันมาสนใจถ้าเราพูดปกติธรรมดา ผมฟังบันทึกบท

สนทนากับทารกแรกเกิดมากมาย ไม่มีใครพดูกับเด็กๆ ด้วยน�า้เสยีงจริงจงั

ว่า

 สวสัดค่ีะ ฉนัเป็นแม่หนนูะ ทีน่ีคื่อโรงพยาบาล นีค่อืหมอสตูฯิ นีค่อื 

เตียงจ้ะ ส่วนหนูชื่อแมรี ... 

 เราพดูกับเด็กเล็กด้วยภาษาแบบนัน้เม่ือพวกเขาโตขึน้อกีหน่อย 



12     A Li t t le  Book of  Language

เป็นกิจจะลักษณะและให้ข้อมูลมากขึ้น เหมือนครูพูดกับเด็ก เราพูดกับ 

เด็กสองขวบว่า “ระวงันะ นีก๊่อกน�า้ร้อน นีน่�า้เยน็ ...” แต่เราไม่พดูกับทารก

แรกเกิดอย่างนี้

 ทีนี้ลองมองจากมุมมองของทารกบ้าง เราเพิ่งลืมตาดูโลก เกิด

อะไรเยอะแยะมากมายรอบตวั การเกิดไม่ใช่ประสบการณ์ทีน่่าเพลดิเพลิน

เสยีท้ังหมด และเราก็เอาแต่ร้องไห้ แต่แล้วสิง่ต่างๆ กเ็ร่ิมเข้าทีเ่ข้าทาง เรา

รู้สึกอุ่นสบาย มีคนท�าเสียงใส่เรา เสียงไร้ความหมาย แต่ก็ ... ควรสนใจ

เสียงนั้นไหมนะ ถ้าเราได้ยินคนพูดว่า “ที่นี่คือโรงพยาบาล นี่หมอสูติฯ นี่

เตียงจ้ะ” ด้วยน�้าเสียงเรียบๆ ปกติธรรมดา เราอาจคิดไปว่าโลกใหม่ใบนี้

ช่างน่าเบ่ือเหลือทน กลับไปอยู่ท่ีเดิมเสียดีกว่า แต่ถ้าเราได้ยินเสียง “โอ ๋

หนนู่ารักจงั” ลอยมาเป็นจงัหวะสูงต�า่ ซ�า้ๆ หลายคร้ัง บางทโีลกใหม่ใบนี้

อาจน่าสนใจก็ได้! ฉันน่าจะลืมตาดูสักหน่อย อุ๊ย ริมฝีปากนี่ดูออกจะน่า

สนใจแฮะ! แล้วนี่ใครน่ะ เธอดูดีอยู่นะ!

 การพดูจาภาษาทารกเป็นวธิทีีแ่ม่และคนอืน่ๆ สร้างสายสมัพนัธ์

กับทารก และยังปูพื้นฐานพัฒนาการด้านภาษาให้ทารกด้วย เมื่อพูดกับ

ทารกแบบนี้ เราก�าลังเร่ิมสอนพวกเขาให้รู้จักภาษาแม่โดยไม่ได้ตั้งใจ 

แน่นอนว่าภาษาแม่อาจมีหลายภาษาในกรณทีีค่รอบครัวพดูมากกว่าหนึง่

ภาษา การพูดประโยคซ�้าๆ อย่างสะดุดหูช่วยกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษา เม่ือเร่ิมเรียนภาษาต่างประเทศ เรารู้ว่าต้องท�าอย่างไรเพื่อ

ให้พูดค�าแรกๆ ออกมาได้ เราต้องได้ยินค�านั้นซ�้าไปซ�้ามา ดังชัดเจน จาก

คนที่พูดเป็น ทารกก็เช่นเดียวกัน ถ้าพวกเขาได้ยินเสียง ค�า และรูปแบบ 

ค�าเดิมๆ ซ�้าไปซ�้ามา พวกเขาก็จะเรียนรู้ภาษาโดยเร็ว

 แต่ “เร็ว” นีเ่ร็วแค่ไหน ต้องใช้เวลานานเท่าไรกว่าเด็กทารกจะพดู

ได้ และพวกเขาจะเรียนรู้ส่วนไหนของภาษาแม่เป็นส่วนแรกกันนะ

ทารก นกน้อย เจ็บก้อย

เราพดูจาภาษาทารกกับเด็กทารก แต่ยังมีอกีสองโอกาสท่ีเราใช้ภาษาทารก

 โอกาสหนึง่คือเม่ือพดูกบัสัตว์ ถ้าตัง้ใจฟังเวลาคนพดูกบัสัตว์เลีย้ง เรา

จะได้ยินภาษาคล้ายกับตอนที่คุยกับเด็กทารกมาก ที่จริงออกจะแปลกกว่า

ด้วยซ�้า แล้วคนก็ไม่รู้ตัวว่าท�าอย่างนั้น คร้ังหนึ่งผมอัดเสียงแม่คุยกับนก 

หงส์หยก และเปิดให้แม่ฟังภายหลัง แม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเสียงตัวเอง

ประหลาดมากขนาดนั้น! แต่เจ้านกหงส์หยกไม่คิดเช่นนั้นหรอก

 แล้วอีกหนึ่งโอกาสเล่า นั่นคือตอนล้อเลียนเพื่อนๆ และปฏิบัติกับ 

พวกเขาราวกับเป็นทารก ลองจินตนาการดูว่านิ้วก้อยเรากระแทกอะไรเข้า

และอยากให้เพือ่นเหน็ใจ แต่เพือ่นคิดว่าเราเล่นใหญ่ไปเอง เราชนูิว้ก้อยขึน้

และพดูว่า “ดูส ิเจบ็จงัเลย” แต่เพือ่นกลับถามว่า “โอ๋ ตวัเองเจบ็นิว้ก้อยเหยอ” 

แน่นอนว่าเราคงไม่คบเพื่อนคนนั้นไปอีกนานหลังจากนั้น
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เรียนรู้ภาษา เม่ือเร่ิมเรียนภาษาต่างประเทศ เรารู้ว่าต้องท�าอย่างไรเพื่อ

ให้พูดค�าแรกๆ ออกมาได้ เราต้องได้ยินค�านั้นซ�้าไปซ�้ามา ดังชัดเจน จาก

คนที่พูดเป็น ทารกก็เช่นเดียวกัน ถ้าพวกเขาได้ยินเสียง ค�า และรูปแบบ 

ค�าเดิมๆ ซ�้าไปซ�้ามา พวกเขาก็จะเรียนรู้ภาษาโดยเร็ว

 แต่ “เร็ว” นีเ่ร็วแค่ไหน ต้องใช้เวลานานเท่าไรกว่าเด็กทารกจะพดู

ได้ และพวกเขาจะเรียนรู้ส่วนไหนของภาษาแม่เป็นส่วนแรกกันนะ

ทารก นกน้อย เจ็บก้อย

เราพดูจาภาษาทารกกับเด็กทารก แต่ยังมีอกีสองโอกาสท่ีเราใช้ภาษาทารก

 โอกาสหนึง่คือเม่ือพดูกบัสัตว์ ถ้าตัง้ใจฟังเวลาคนพดูกบัสัตว์เลีย้ง เรา

จะได้ยินภาษาคล้ายกับตอนที่คุยกับเด็กทารกมาก ที่จริงออกจะแปลกกว่า

ด้วยซ�้า แล้วคนก็ไม่รู้ตัวว่าท�าอย่างนั้น คร้ังหนึ่งผมอัดเสียงแม่คุยกับนก 

หงส์หยก และเปิดให้แม่ฟังภายหลัง แม่ไม่อยากจะเชื่อว่าเสียงตัวเอง

ประหลาดมากขนาดนั้น! แต่เจ้านกหงส์หยกไม่คิดเช่นนั้นหรอก

 แล้วอีกหนึ่งโอกาสเล่า นั่นคือตอนล้อเลียนเพื่อนๆ และปฏิบัติกับ 

พวกเขาราวกับเป็นทารก ลองจินตนาการดูว่านิ้วก้อยเรากระแทกอะไรเข้า

และอยากให้เพือ่นเหน็ใจ แต่เพือ่นคิดว่าเราเล่นใหญ่ไปเอง เราชนูิว้ก้อยขึน้

และพดูว่า “ดูส ิเจบ็จงัเลย” แต่เพือ่นกลับถามว่า “โอ๋ ตวัเองเจบ็นิว้ก้อยเหยอ” 

แน่นอนว่าเราคงไม่คบเพื่อนคนนั้นไปอีกนานหลังจากนั้น



บทที่ 2

จากเสียงร้องเป็นค�าพูด
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การได้ฟังและพยายามถอดความว่าเด็กทารกในช่วงปีแรกของชีวิต

พูดอะไรอยู่น้ันน่าสนใจมาก และช่วยให้เราเรียนรู้เก่ียวกับภาษาได้มาก

ด้วย

 ถ้าฟังเด็กทารกแรกเกิดตัง้แต่อายปุระมาณหนึง่เดือน สิง่แรกท่ีเรา

จะสังเกตคือ เสียงที่พวกเขาเปล่งออกมาฟังไม่เป็นภาษาเลย พวกเขาไม่

ได้พูด เพียงแค่เปล่งเสียง ใช้เสียงเพื่อสื่อสารบอกความต้องการพื้นฐาน

 ส่วนใหญ่เราเรียกเสียงนั้นง่ายๆ ว่า “ร้อง” แต่เสียงร้องไม่ได้

เหมือนกันทุกครั้ง ถ้าทารกหิว เสียงร้องบอกว่าหิวฟังคล้ายอย่างนี้

 แ        แ        แ        แ

  แ        แ        แ        แ

    แ        แ        แ        แ

      ว้        ว้        ว้        ว้ 
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เสียงร้อง “แว้” แต่ละครั้งค่อนข้างสั้นและเว้นช่วงสั้นๆ

 ถ้าเด็กรู้สึกเจบ็ เราจะได้ยินความแตกต่างทนัท ีเสียงร้องพวกเขา

เป็นอย่างนี้

 แ

    แ

       แ         แ

         แ         แ

           แ         แ         แ

 แ         แ         แ         แ

  แ         แ         แ         แ

  ว้         ว้         ว้         ว้ 

 ตอนต้น เสียงร้องแสดงความเจ็บเป็นเสียงสูงระเบิดดัง ระลอก 

ต่อมาจะส้ันลงและต�า่ลง และต่อมาก็สัน้ลงและต�า่ลงไปอกี ถ้าอุม้เด็กข้ึนมา 

กอด เด็กจะหยุดร้อง แต่ถ้าไม่ เด็กก็จะร้องซ�้าๆ ในรูปแบบน้ีจนกระท่ัง 

มีคนมาโอ๋

 แล้วถ้าเด็กมีความสุขเล่า เสียงจะเบาและผ่อนคลายกว่า เหมือน

เสียงในล�าคอ บางครั้งเรียกว่า “เสียงร้องพึงพอใจ”

 ทีนี้เกิดมีค�าถามว่า ถ้ามองไม่เห็นเด็ก แต่ได้ยินเสียงร้องเหล่านี้ 

เราจะบอกได้หรือไม่ว่าเด็กก�าลังหดัพดูภาษาใด เสียงร้องเหล่านีฟั้งเหมือน

ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือจีนไหม ค�าตอบคือ “บอกไม่ได้” ทารกในวัยนี้

ท่ัวโลกท�าเสียงเหมือนกัน นกัวิจยัท�าการทดลองเพือ่พสูิจน์เร่ืองนี ้พวกเขา

บันทกึเสียงร้องเพราะหวิ เจบ็ และพงึพอใจของเด็กทารกในแถบต่างๆ ท่ัว

โลก น�าเทปเสียงมาสลับกนั แล้วถามคนฟังว่า “คุณบอกได้ไหมว่าคนไหน

คือทารกอังกฤษ” ไม่ได้ “หรือคนไหนคือทารกฝรั่งเศส” ไม่ได้ “หรือทารก

จีน” ไม่ได้ บอกไม่ได้
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 แต่หนึ่งปีต่อมา ทารกเหล่านี้จะส่งเสียงที่บ่งบอกว่าเป็นภาษา

อังกฤษ ฝร่ังเศส หรือจีน อันที่จริง เม่ือถึงตอนนั้นพวกเขาก็เร่ิมพูด 

บางค�าแล้ว แล้วเม่ือไรเราจะได้ยนิเด็กเปล่งเสยีงท่ีมาจากภาษาแม่ เราลอง

ติดตามดูทารกคนหนึ่งในช่วงปีแรกกัน

 เราจะไม่สังเกตเห็นความแตกต่างของเสียงร้องทารกจนกระท่ัง

อายุได้ประมาณสามเดือน เราจะได้ยินความเปลี่ยนแปลง และเห็นความ

เปล่ียนแปลงนัน้ด้วย เราจงึจะเหน็ว่าทารกขยบัรมิฝีปากและเปล่งเสยีงใน

เวลาเดียวกัน เสียงที่ออกมาฟังเหมือน “อู” หรือ “บรื๋อ” ซึ่งเราเปล่งจาก

ริมฝีปากเวลารู้สึกหนาว เสียงในคอก็ฟังเป็นค�าและจงใจมากขึ้น เราไม่

สามารถถ่ายทอดเสียงเหล่านีเ้ป็นตวัอักษร แต่หลายค�าฟังเหมือนเด็กก�าลัง

พูดว่า “กู” หรือ “คู” ระยะนี้มักเรียกว่า “ร้องอ้อแอ้” (cooing) เป็นระยะที่

น่าตืน่เต้น เป็นคร้ังแรกท่ีเรารู้สึกว่าเด็กก�าลังพยายามบอกอะไรบางอย่าง

กับเรา

 แล้วมีเสียงร้องอ้อแอ้เป็นภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส หรือจนีไหม ไม่มี 

เม่ืออายุได้สามเดือน เด็กทารกที่เติบโตข้ึนในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษา

เหล่านี้ ยังคงส่งเสียงเหมือนกันอยู่

ข้ามไปอีกสามเดือน ทารกควบคุมเสียงต่างๆ ที่เปล่งออกมาได้

มากขึ้น เราจะได้ยินเสียงท่ีคิดว่าฟังออก บางเสียงฟังเหมือนภาษาท่ีคน

พูดกันอยู่รอบตัวเด็ก ที่ส�าคัญคือเด็กสามารถเม้มริมฝีปากเข้าหากันแน่น

และเปิดปากอย่างรวดเร็ว ท�าให้เกิดเสยีง “บะ” “ปะ” หรอื “มะ” ซึง่ให้ความ

รู้สึกดีและเกิดเสียงไพเราะ พวกเขาจึงท�าหลายครั้งติดกัน ถ้าเราท�าเสียง

เหล่านี้หลายๆ ครั้ง “บะ บะ บะ บะ” “ปะ ปะ ปะ ปะ” “มะ มะ มะ มะ” เรา

จะฟังเหมือนเด็กอายุหกเดือน เราเรียกระยะนี้ว่า “พูดอ้อแอ้” (babbling)

 เด็กทารกพูดอ้อแอ้ระหว่างอายุราวหกถึงเก้าเดือน เป็นช่วงท่ี

พวกเขาทดลองออกเสียงมากมาย เราจะได้ยินเสียง “นา นา นา” และ “ดา 

ดา ดา” เช่นเดียวกับ “บู บู บู” “เด เด เด” และอื่นๆ นี่เป็นระยะส�าคัญของ

พฒันาการทางภาษา ราวกับว่าพวกเขาก�าลังฝึกออกเสยีง เหมือนพวกเขา
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คิดว่า “ถ้าฉันดันลิ้นไปด้านหน้าให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แล้วลองขยับลิ้น

ขึ้นลงดู จะเป็นยังไงนะ ฟังดูดีนะ แล้วถ้าฉันประกบริมฝีปากถี่ๆ จะเป็น 

ยังไง สนุกดี!”

 แล้วพวกเขาก็สังเกตว่าบางเสียงที่เปล่งออกมาท�าให้พวกผู้ใหญ่

รอบตัวตื่นเต้น “ไอ้เสียงจากริมฝีปากที่เปล่งออกมาว่า ‘มา-มา-มา-มา’ 

ท�าให้สตรีแสนดีท่ีป้อนอาหารฉันดีใจมากเป็นพิเศษ ส่วนเสียง ‘ดา-ดา-

ดา-ดา’ ก็ดูเหมือนจะท�าให้ผูช้ายแสนดีเสยีงทุ้มท่ียกตวัฉนัขึน้ลงประทบัใจ 

และท่ีน่าสนใจยิง่กว่านัน้คอื เม่ือฉนัท�าอย่างนี ้พวกเขา ก็ท�าเสยีงเดียวกัน

ด้วย เกมนี้สนุกดี ท�าอีกดีกว่า!”

 ไม่น่าแปลกใจท่ีพ่อแม่ตืน่เต้น ในภาษาอังกฤษและอกีหลายภาษา 

เสียง “มา-มา-มา” ฟังคล้ายค�าว่า “mummy” (แม่) และ “ดา-ดา-ดา” ก็ฟัง

คล้าย “daddy” (พ่อ) ดังนั้นพ่อแม่ย่อมคิดว่าทารกก�าลังเรียกตนเอง แต่

ไม่ใช่อย่างนั้น ในระยะนี้เด็กทารกไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรอยู่ พวกเขาเพียง

ท�าเสียงต่างๆ ตามใจตัวเอง ถ้าบางเสียงฟังคล้ายค�าพูดจริงๆ ก็เป็นเรื่อง

บังเอิญ อีกหลายเดือนกว่าเด็กทารกที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษจะตระหนักว่า 

“มา-มา” นั้นมีความหมาย

 เรารู้ได้อย่างไรว่าเด็กทารกไม่รู้ว่าพูดอะไรอยู่ เพราะเราได้ยิน

เสียง “มา-มา-มา” แบบเดิมในสถานการณ์หลากหลาย ไม่ว่าแม่จะอยู่ตรง

นั้นหรือไม่ก็ตาม ลองจินตนาการว่าเราก�าลังเรียนรู้ค�าภาษาต่างประเทศ 

เช่น ภาษาฝรั่งเศส ตัวอย่างค�าว่า “porte” ซึ่งหมายถึง “ประตู” ถ้ามีคน

ได้ยนิเราพดูว่า “porte” เม่ือเหน็แมว แอปเปิล หรือเตยีง พวกเขาก็จะสรุป

ได้อย่างรวดเร็วว่าเราไม่รู้เลยว่า “porte” หมายถึงอะไร และจะเปลี่ยนใจ 

ก็ต่อเม่ือได้ยินเราพดูค�านีท้กุคร้ังทีเ่หน็ประต ูทารกก็เช่นเดียวกัน วันหนึง่

พวกเขาจะเรียนรู้ว่าในภาษาอังกฤษ “มามา” คือเสียงที่พวกเขาต้องเปล่ง

ออกมาเมื่อต้องการพูดถึงหรือเรียก “แม่” แต่ตอนอายุหกเดือน พวกเขา

ยังพัฒนาไม่ถึงระยะนั้น

 ข้ามไปอีกสามเดือน ตอนนี้เกิดเรื่องส�าคัญจริงๆ สิ่งหนึ่งท่ีผม
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ไม่ได้กล่าวเม่ือพูดถึงการพูดอ้อแอ้ คือเสียงที่เปล่งออกมานั้นค่อนข้าง 

สะเปะสะปะไร้รูปแบบ เราอาจได้ยินเสียง “บา-บา-บา-บา” แต่ “บา”  

คร้ังแรกเท่านัน้ทีอ่อกเสยีงชดั ท่ีเหลือไม่ชดัและไม่ต่อเนือ่ง แล้วกลุ่มเสยีง

โดยรวมก็ไม่มีลักษณะคงท่ีแม้แต่น้อย แต่เม่ือทารกอายุประมาณเก้าเดือน 

เราจะได้ยินกลุ่มเสียงเช่น “บา-บา” ที่ มี ลักษณะชัดเจนเป็นครั้งแรก และ

เริ่มฟังเหมือนค�าพูดจริงๆ ทารกท�าอย่างนี้ได้อย่างไร

 นั่นเป็นเพราะทารกเริ่มเรียนรู้ลักษณะที่ส�าคัญที่สุดของภาษา

สองประการ ประการหนึ่งคือจังหวะ (rhythm) อีกประการหนึ่งคือท�านอง

เสยีง (intonation) ผมจะพดูถงึท�านองเสยีงทีหลัง จงัหวะคอื “บีตสัน้-ยาว” 

(beat) ของภาษา ในภาษาอย่างภาษาอังกฤษ เราจะได้ยินบีตสั้น-ยาวถ้า

พดูประโยคหนึง่และตบมือทกุครัง้ทีไ่ด้ยนิเสยีงเน้นหนกั เช่น ในประโยคนี้

 I think it’s time we went to town. (เราน่าจะเข้าเมืองกันได้แล้ว)

บีตที่ลงเสียงหนักคือค�าว่า “think” “time” “went” และ “town” และจังหวะ

ของทั้งประโยคคือ “ตะ-ดา-ตะ-ดา-ตะ-ดา-ตะ-ดา” 

 นี่เป็นจังหวะปกติในภาษาอังกฤษ เราได้ยินจังหวะนี้บ่อยคร้ัง

ในบทกวี เป็นต้น กลอนส�าหรับเด็กใช้จังหวะนี้กันอย่างแพร่หลาย เช่น

ตัวอย่างข้างล่างนี้

 The grand old Duke of York

 He had ten thousand men.

ลงจังหวะ “ตะ-ดา-ตะ-ดา-ตะ-ดา” ซ�้าสองคร้ัง นี่เป็นรูปแบบกลอนที ่

วิลเลียม เชกสเปียร์ นิยมใช้ ถ้าเราไปดูละครที่เขาประพันธ์ เราจะได้ยิน

ตัวละครพูดด้วยจังหวะนี้เป็นหลัก

 แต่ใช่ว่าเราจะได้ยินจังหวะน้ีในทุกภาษา คนฝร่ังเศสไม่ได้พูด
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ภาษาฝร่ังเศสอย่างนั้น จังหวะการพูดของพวกเขาฟังเหมือน “แร็ป-ปะ-

ปาบ-ปะ-ปาบ-ปะ-ปาบ” มากกว่า ส่วนคนจีนก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเช่น

กัน เมื่อคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ยินคนจีนพูด พวกเขามักบรรยายว่าฟัง

เหมือน “เสียงเพลงสูงๆ ต�่าๆ”

 เม่ืออายุได้ประมาณเก้าเดือน เด็กทารกเริ่มเพิ่มบีตสั้น-ยาวใน

เสียงที่เปล่งออกมา เลียนแบบจังหวะของภาษาท่ีพวกเขาก�าลังเรียน

รู้ เสียงของทารกอังกฤษเริ่มฟังคล้าย “ตะ-ดา-ตะ-ดา” เสียงของทารก

ฝร่ังเศสเร่ิมฟังคล้าย “แร็ป-ปะ-ปาบ-ปะ-ปาบ” ส่วนเสยีงของทารกจนีก็เร่ิม

มีลักษณะสูงๆ ต�่าๆ แน่นอนว่าการเปล่งเสียงเหล่านี้ยังไม่ยาวนัก ทารก

เหล่านี้ไม่ได้บอกแม่ว่า “หนูคิดว่าเราน่าจะเข้าเมืองกันได้แล้ว” หรือท่อง

กลอน “The grand old Duke of York” แต่พวกเขาก�าลังพยายามฝึกออก

เสยีงสัน้ๆ เช่น “มามา” และ “ดาดา” ซึง่เหมือนค�าทีมี่อยู่จริง แม้เสยีงท่ีเปล่ง

ออกมาจะยังไม่มีความหมายชัดเจน แต่เด็กๆ ก็ออกเสียงอย่างมั่นใจและ

สม�่าเสมอมากขึ้น เรารู้สึกว่าพวกเขาก�าลังจะพูดได้จริงๆ แล้ว

 ความรูส้กึนีเ้สริมโดยลักษณะของภาษาอกีประการทีผ่มกล่าวถงึ

เม่ือสกัครูน่ี ้น่ันคือท�านองเสยีง ท�านองคอืเมโลดี (melody) หรือดนตรีของ

ภาษา หมายถึงการพูดขึ้นเสียงสูงหรือทอดเสียงต�่า เราจะบอกใครสักคน

ว่าฝนตกอยู่อย่างไร

 It’s raining, isn’t it! (หรืออาจออกเสียงว่า “innit”)

เราก�าลัง บอก คนคนนั้น ดังนั้นเสียงพูดของเราจึงมีเมโลดีแบบ “บอก

เล่า” ระดับเสียงของเราต�่าลง และมีน�้าเสียงเหมือนเรารู้เรื่องที่พูดอยู่แล้ว 

เราก�าลังบอกกล่าว แต่ตอนนี้ลองจินตนาการว่าเรา ไม่รู้ ว่าฝนตกอยู่หรือ

เปล่า เราคิดว่าอาจเป็นอย่างนั้น จึงถามใครสักคนให้แน่ใจ เราสามารถใช้

ประโยคเดิมได้ แต่โปรดสังเกตว่าคราวนี้มีเครื่องหมายปรัศนีด้วย
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It’s raining, isn’t it?

คราวนีเ้ราก�าลัง ถาม ใครสกัคน เราจงึใช้เมโลดีของการ “ถาม” ระดับเสยีง

ของเราสูงขึ้น ฟังเหมือนก�าลังตั้งค�าถาม

 ตอนนีผ้มจงึสามารถตอบค�าถามท่ีตัง้ไว้ท้ายบทท่ี 1 ว่าเด็กทารก

เรียนรู้ส่วนไหนของภาษาแม่เป็นอย่างแรก ค�าตอบคือ จังหวะและท�านอง

เสยีง ถ้าเราน�าบันทึกเสียงของทารกองักฤษ ฝร่ังเศส และจนี วยัเก้าเดือน

มาผสมกัน คนอื่นก็จะแยกแยะได้ว่าเด็กเหล่านั้นมาจากประเทศไหน เด็ก

ที่ก�าลังฝึกพูดภาษาอังกฤษเริ่มส่งเสียงเหมือนภาษาอังกฤษ เด็กฝรั่งเศส

เริม่ส่งเสียงเหมือนภาษาฝร่ังเศส และเด็กจนีก็เร่ิมส่งเสยีงเหมือนภาษาจนี 

เราจะได้ยินจังหวะและท�านองเสียงที่คุ้นหู

 เม่ือทารกอายุครบขวบปีแรก พวกเขามักเร่ิมพัฒนารูปแบบ

ท�านองเสียง เพื่อใช้บอกความคิดที่แตกต่างกัน มีเพลงเก่าเพลงหนึ่ง 

ร้องว่า “It ain’t what you say but the way that you say it” (พูดอะไรนั้น 

ไม่ส�าคัญ ข้ึนอยู่กับวิธีพูดต่างหาก) นั่นเป็นสิ่งท่ีติดอยู่ในหัวเราไปตลอด

ชวีติ เรามักได้ยนิคนพดูอะไรบางอย่างแล้วคดิว่า “ฉนัไม่ได้ขุน่เคอืงเพราะ

สิ่งที่เขาพูด แต่เพราะวิธีการพูดของเขาต่างหาก” ดังที่เราจะได้เห็นในบท

ต่อไป น�้าเสียงเป็นวิธีการส�าคัญที่ใช้ส่ือความหมาย ทารกเร่ิมใช้น�้าเสียง 

สื่อความหมายเมื่ออายุได้ประมาณหนึ่งขวบ

 ผมมีบันทกึเสียงของลูกผมคนหนึง่ตอนอายปุระมาณนี ้เขาได้ยนิ

เสียงฝีเท้าบนทางเดินข้างนอก และพูดว่า “ดาดา” ด้วยท�านองเสียงสูง

แบบตั้งค�าถาม หมายความว่า “นั่นใช่แดดด้ีหรือเปล่า” จากนั้นเม่ือผม

เดินเข้ามาในห้อง เขาก็พูดว่า “ดาดา” ด้วยท�านองเสียงทอดต�่าและเน้น

เสียง หมายความว่า “ใช่แล้ว แดดดี้ จริงๆ ด้วย” แล้วเขาก็ยื่นแขนออกมา

และพูดว่า “ดาดา” ด้วยท�านองเสียงอ้อนวอน นั่นหมายความว่า “อุ้มหนู

หน่อย แดดดี้” หลังจากนี้ เมื่อเขาเรียนรู้ที่จะร้อยเรียงค�าเข้าด้วยกัน เขา

จะสามารถพูดเป็นประโยคได้ว่า “นั่นใช่แดดดี้หรือเปล่า” “ใช่แล้ว แดดดี้ 
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จริงๆ ด้วย” และ “อุ้มหนูหน่อย แดดดี้” นั่นคือค�าถาม บอกเล่า และค�าสั่ง 

แต่ตอนอายุ 12 เดือน เขายังร้อยเรียงค�าไม่ได้ เพราะพูดได้ค�าเดียวคือ 

“ดาดา”

 เขาเรยีนรู้ค�าว่า “ดาดา” เม่ือไร เด็กๆ เรยีน “ค�าแรก” ทีแ่สนวเิศษ

เม่ือไรกัน และเม่ือไรที่พวกเขาเริ่มเรียงร้อยค�าเข้าด้วยกันเป็นประโยค 

นั่นเป็นข้ันต่อไปในกระบวนการรับภาษา (language acquisition) อัน 

น่าทึ่ง
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ฟังตั้งแต่ก่อนเกิด

ทารกได้ยินเสียงต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาก่อนเกิด ปกติใช้เวลาเก้า

เดือน กว่าทารกจะเติบโตจากเพียงเซลล์เล็กๆ กลุ่มหนึ่ง จนเป็นมนุษย์ที่

พร้อมจะออกมาสู่โลก เม่ืออยู่ในครรภ์ได้ประมาณหกเดือน หูน้อยๆ ของ

ทารกและวิถปีระสาทในสมองท้ังหมดท่ีช่วยการรบัฟังกก่็อรปูขึน้จนสมบูรณ์ 

ทารกจึงได้ยินทุกเสียงรอบตัว

 เรารู้ได้อย่างไรว่าทารกได้ยิน บางคร้ังแพทย์จ�าเป็นต้องสอดเคร่ือง

ตรวจเข้าไปในครรภ์เพื่อดูพัฒนาการของทารก และสอดไมโครโฟนเล็กๆ 

เข้าไปด้วยได้อย่างง่ายดาย เราจึงได้ยินสิ่งที่ทารกได้ยินด้วย

 แล้วทารกได้ยินอะไร เสียงหัวใจเต้นของแม่ เสียงเลือดไหลผ่าน

เส้นเลือดในร่างกาย เสียงท้องร้อง และเสียงของแม่ เมื่อแม่พูด ทารกได้ยิน

เสยีงดังอยูไ่กลๆ คล้ายกับทีเ่ราได้ยินเม่ือเอานิว้อดุห ูถ้าเราท�าอย่างนัน้เวลา

ใครพดูด้วย เสยีงจะฟังอูอ้ีแ้ละเหมือนมาจากท่ีไกล เราอาจไม่ได้ยนิทกุค�า แต่

ก็ได้ยนิจงัหวะและท�านองเสยีงแน่นอน ทารกได้ฝึกฟังลักษณะเหล่านัน้ของ

ภาษาก่อนที่พวกเขาจะเกิด นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าท�าไมจังหวะและท�านอง

เสียงจึงเป็นลักษณะแรกของภาษาที่พวกเขาเรียนรู้

 เมื่อเด็กเกิดมา เราท�าการทดลองที่น่าสนใจได้อีกเรื่องหนึ่ง นักวิจัย

ใส่หูฟังเข้ากับหูน้อยๆ และเปิดเสียงต่างๆ เช่น เสียงสุนัขเห่า เสียงผู้ชาย 

เสียงผู้หญิง หรือเสียงแม่ พวกเขาให้ทารกดูดจุกนมซึ่งเชื่อมต่อกับเคร่ือง

นับ ทารกดูดจุกนมในอัตราคงที่ เมื่อได้ยินเสียงสุนัข ผู้ชาย และผู้หญิง เขา

ดูดเร็วขึน้ครู่หนึง่แล้วค่อยผ่อนจงัหวะลง แต่เม่ือได้ยินเสยีงแม่ เขากระหน�า่

ดูดอย่างตื่นเต้น! ทารกจ�าเสียงแม่ได้

 เราท�าการทดลองน้ีได้ตั้งแต่เม่ือทารกเกิดมาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เด็ก

ทารกไม่ต้องรอคอยที่จะเรียนรู้ว่าเสียงแม่เป็นอย่างไร พวกเขารู้อยู่แล้ว


