


ภาษาในสงัคมไทยจ าแนกตามเกณฑ์คณุสมบตัิ 
ความเป็นมาตรฐาน (standardization) 

ความเป็นเอกเทศ (autonomy) 

ความมปีระวตัอินัยาวนาน (historicity) 

ความมชีวีติ (vitality) 



 
 
 
 
ความเป็นมาตรฐาน 
ความเป็นมาตรฐาน หมายถงึการที่ภาษาใดภาษาหนึ่ง
ได้รบัการจดัระเบียบโดยการจัดท าพจนานุกรม และ
ต าราไวยากรณ์ ซึ่งก าหนดระเบียบของการใช้ภาษา
นัน้ๆ และมกีารเรยีนการสอนอย่างเป็นทางการ มกีาร
สร้างตวัอกัษร และก าหนดกฎเกณฑ์ของการสะกดค า
และการอ่าน 



ความเป็นเอกเทศ 
คอืการทีภ่าษาใดภาษาหนึ่งมคีวามเป็นตวัของตวัเอง ไม่
เป็นสมาชกิยอ่ยหรอืภาษายอ่ย (diatect) ของภาษา
ใด 
ภาษาไทยถิน่ต่างๆ ไมม่คีวามเอกเทศ เพราะเป็นภาษา
ยอ่ยของภาษาไทย ในทางตรงขา้ม ภาษากะเหรีย่ง ขม ุ
มง้ แมจ้ะมสีถานภาพดอ้ยกวา่ภาษาถิน่ในไทย แต่กม็ี
ความเป็นเอกเทศ 



ความมีประวตัิอนัยาวนาน 
คือการที่ภาษาใดภาษาหนึ่ งถูกใช้ในสังคมมาเป็น
เวลานาน หรอืว่าผูพ้ดูภาษานัน้ๆ สามารถสบืกลบัไปหา
บรรพบุรุษของตนในอดตีอนัยาวนานได ้คุณสมบตันิี้มกั
อยู่คู่กับเอกลักษณ์ของเจ้าของภาษา ในแง่ส ังคม 
การเมอืง ศาสนา หรอืลกัษณะอื่นๆ ทางชาตพินัธุด์ว้ย  



ความมีชีวิต 
คอืการทีภ่าษาใดภาษาหนึ่งมผีูพ้ดูทีย่งัมชีวีติอยู ่ผูพ้ดูใน
ทีน่ี้หมายถงึผูท้ีใ่ชภ้าษานัน้เป็นภาษาแม ่แต่ภาษาทีต่าย
แลว้ เชน่บาล ีสนัสกฤต ไมม่คีุณสมบตันิี้ เพราะไมม่ใีคร
ใชต้ัง้แต่เริม่หดัพดูภาษาทีส่ญูพนัธุไ์ปแลว้  



ตารางแสดงภาษาจ าแนกตามคณุสมบตัิ 
คณุสมบติั ประเภท

ภาษา 
ตวัอย่างภาษา 

มาตรฐาน เอกเทศ ประวตั ิ ชวีติ 

+ + + + ภาษามาตรฐาน องักฤษ เยอรมนั 

+ + + - ภาษาคลาสกิ ละตนิ สนัสกฤต 

+ + - - ภาษาประดษิฐ ์ เอสเปรนัโต 

- + + + ภาษาทอ้งถิน่ มง้ในไทย 



ตารางแสดงภาษาจ าแนกตามคณุสมบตัิ (ตอ่) 
คณุสมบติั ประเภท

ภาษา 
ตวัอย่างภาษา 

มาตรฐาน เอกเทศ ประวตั ิ ชวีติ 

- - + + ภาษายอ่ย ภ.อสีานของไทย 

- - - + ภาษาครโีอล Hawaiian creolo, 
Jamaican creole 

- - - - ภาษาพดิจิน้ ภ.พดิจิน้ในหมูเ่กาะ
ต่างๆ 



เกณฑ์สากลเพ่ือการจ าแนกภาษา 
เกณฑใ์นตารางขา้งตน้ท าให้
จ าแนกภาษาออกเป็น 7 
ประเภท คอื 

ภาษามาตรฐาน 

ภาษาคลาสกิ 

ภาษาประดษิฐ ์

ภาษาทอ้งถิน่ 

ภาษายอ่ย 

ภาษาครโีอล 

ภาษาพดิจิน้ 
 



ภาษาในสงัคมไทยจ าแนกตามคณุสมบตัิ 
ภาษามาตรฐาน เชน่ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาองักฤษ 
ภาษาจนี 

ภาษาคลาสกิ เชน่ ภาษาบาล ีสนัสกฤต 

ภาษาประดษิฐ ์เชน่ ภาษาเบสกิ ภาษาฟอรแ์ทรน 
ภาษาคอมพวิเตอรต์่างๆ 



ภาษาทอ้งถิน่ เชน่ ภาษามง้ กระเหรีย่ง เขมร มาเลย ์ไทใหญ่,
ภาษาไทยถิน่ภาคต่างๆ, ภาษายอ่ยสงัคม เชน่ ภาษาผูห้ญงิ 
ภาษาเดก็ ภาษาคนมกีารศกึษา 

ภาษาครโีอล เชน่ ยงัไมพ่บหลกัฐานวา่มใีนประเทศไทย 

ภาษาพดิจิน้ เชน่ ภาษาองักฤษของคนขายของแผงลอย, 
ภาษาของผูใ้ชแ้รงงานทีม่นีายจา้งเป็นชาวต่างประเทศ 

ภาษาในสงัคมไทยจ าแนกตามคณุสมบตัิ (ตอ่) 



ภาษาในสงัคมไทยจ าแนกตามเกณฑ์หน้าท่ี 
ภาษาราชการ (official language) 

ภาษาเมอืงหลวง (capital language) 

ภาษาภมูภิาค (provincial language) 

ภาษานานาชาต ิ(international language) 

ภาษากลางในประเทศ (local lingua fraca) 



ภาษาเฉพาะกลุ่ม (group language) 

ภาษาการศกึษา (educational language) 

ภาษาสอนเป็นวชิา (school-subject language) 

ภาษาศาสนา (religious language) 

ภาษาวรรณกรรม (literary language) 

ภาษาในสงัคมไทยจ าแนกตามเกณฑ์หน้าท่ี (ตอ่) 



ภาษาราชการ 
คอืภาษาทีใ่ชใ้นกจิกรรมระดบัชาต ิเชน่ในการประชุมรฐัสภา การ
ประกาศทางราชการ ในวงการต่างๆ ของรฐั ในหนงัสอืราชการที่
เป็นทางการต่างๆ และในสือ่มวลชนทุกประเภท  

 



ภาษาเมืองหลวง 
คือภาษาที่ใช้ในอาณาบริเวณเมืองหลวงของประเทศ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นภาษาเดยีวกบัภาษาราชการ ในประเทศอนิเดยี
ภาษาเมอืงหลาวได้แก่ภาษาฮนิด ีซึ่งใช้โดยคนส่วนใหญ่ในกรุง
เดลล ีแต่ภาษาราชการของอนิเดยีว ไดแ้ก่ภาษาองักฤษ เป็นตน้ 



ภาษาภมูิภาค 
คอืภาษาระดบัภาคทีใ่ชใ้นภาคทีใ่ชใ้นต่างจงัหวดัซึง่ไมใ่ชเ่ขต
เมอืงหลวง หลายประเทศทีเ่ป็นสงัคมหลายภาษามกัมภีาษา
หลายภาษาทีท่ าหน้าทีเ่ป็นภาษาภมูภิาค ซึง่แตกต่างจากภาษา
เมอืงหลวง ในสงัคมไทยภาษาภมูภิาคไดแ้ก่ภาษาไทยถิน่ต่างๆ 
และภาษาไทยถิน่อื่นๆ ระดบัจงัหวดัดว้ย 



ภาษานานาชาติ 
คอืภาษาที่ท าหน้าที่เป็นภาษากลาง (lingua franca) 
ส าหรับสื่อสารกับประเทศอื่น หรือชาวต่างประเทศที่อยู่ใน
ประเทศ แทบกล่าวได้ว่าทุกสงัคมในโลกใช้ภาษาองักฤษเป็น
ภาษานานาชาต ิรวมทัง้สงัคมไทย 



ภาษากลางในประเทศ 
คอืภาษาทีท่ าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการตดิต่อสื่อสารในประเทศ 
ในสงัคมไทยภาษาทีท่ าหน้าทีน่ี้ไดแ้ก่ภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งท า
หน้าทีค่ลา้ยภาษาองักฤษ  

 แต่เป็นระดบัภายในประเทศ ไมว่่าจะเป็นคนไทยกลุ่มชาติ
พนัธุ์ใด หรอืมาจากท้องถิ่นใด เมื่อมาพบปะก็จะใช้ภาษาไทย
มาตรฐาน หรอืภาษาไทยถิน่อสีานหรอืภาษาลาวท าหน้าที่เป็น
ภาษากลางของผูค้นกลุ่มชาตพินัธุต์่างๆ  



ภาษาเฉพาะกลุม่ 
คือภาษาที่ ใช้สื่อสารเฉพาะคนในกลุ่มชาติพันธุ์ เดียวกัน 
โดยเฉพาะภายในบ้านหรอืภายในชุมชนของตน ภาษาไทยถิ่น
ทุกภาษา ภาษาย่อยของภาษาไทยต่างๆ และภาษาชนกลุ่มน้อย
ทัง้หลายท าหน้าทีน่ี้ทัง้สิน้ 



ภาษาการศกึษา 
คือภาษาที่ ใ ช้ เ ป็ นสื่ อ ใ นกา ร เ รียนกา รสอนที่ โ ร ง เ รียน 
มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในสงัคมส่วนใหญ่
ภาษาที่ท าหน้าทีเ่ป็นภาษาการศกึษากบัภาษาราชการ มกัเป็น
ภาษาเดยีวกนั เช่นสงัคมไทยภาไทยมาตรฐานท าหน้าทีท่ ัง้สอง
อย่าง แต่ในมาเลเซีย ภาษาการศึกษาอาจเป็นภาษามาเลย ์
อังกฤษ หรือจีน แล้วแต่สถานบัน แต่ภาษาราชการต้องเป็น
ภาษามาเลย ์



ภาษาสอนเป็นวิชา 
คอืภาษาทีส่อนในโรงเรยีนหรอืสถาบนัต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีน
เป็นภาษาที่หนึ่ ง  ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ใน
สังคมไทยภาษาสอนเป็นวิชามีหลายภาษา ทัง้ภาษาไทย
มาตรฐานเองและภาษาตะวนัตกกบัตะวนัออก เชน่ ภาษาองักฤษ 
ฝรัง่เศส จนี ญีปุ่น่ เขมร บาล ีสนัสกฤต 



ภาษาศาสนา 
คอืภาษาที่ใช้กิจกรรมทางศาสนา ในสงัคมไทยภาษาศาสนาที่
ส าคญั ไดแ้ก่ ภาษาบาล ีใชใ้นกจิกรรมพุทธศาสนา เช่นพธิกีรรม
ทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทางการ ภาษาไทยมาตรฐานกท็ าหน้าทีน้ี่ดว้ย 
แต่ไมเ่ป็นทางการเท่าภาษาบาล ีและภาษาองักฤษ ภาษาอารบคิ 
จนี อาจท าหน้าที่เป็นภาษาศาสนาด้วย ในกจิกรรมทางศาสนา
ครสิต ์อสิลาม พทุธนิกายมหายาน หรอืแบบจนีตามล าดบั 



ภาษาวรรณกรรม 
คอืภาษาที่ใช้เขยีนวรรณกรรม หรอืผลงานที่พมิพ์เผยแพร่ ใน
สงัคมไทย ภาษาไทยมาตรฐานท าหน้าทีน่ี้ สว่นภาษาองักฤษท า
หน้าทีน่ี้ในวรรณกรรมบางประเภท ภาษาประจ าภาค เช่นภาษา
อสีานท าหน้าทีน่ี้ดว้ยเชน่ในวรรณกรรมทอ้งถิน่ของอสีาน เป็นตน้  



ประเภทภาษาในสงัคมไทยแบง่ตามหน้าท่ี 
ภาษาราชการ ไดแ้ก่ภาษาไทยมาตรฐาน 

ภาษาเมอืงหลวง ไดแ้ก่ภาษาไทยกรงุเทพ 

ภาษาภมูภิาค ไดแ้ก่ภาษาไทยถิน่ประจ าภาคทัง้สี ่และภาษา
ถิน่ประจ าจงัหวดั 

ภาษานานาชาต ิไดแ้ก่ ภาษาองักฤษ ภาษาจนีแมนดารนิ 

ภาษากลางในประเทศ ไดแ้ก่ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษา
ประจ าภาค 



ภาษาเฉพาะกลุ่ม ไดแ้ก่ ภาษาไทยถิน่ ภาษายอ่ยของไทยและภาษา
ชนกลุ่มน้อยต่างๆ 

ภาษาการศกึษา ไดแ้ก่ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาองักฤษ 
ภาษาสอนเป็นวชิา ไดแ้ก่ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศ
ต่างๆ 

ภาษาศาสนา ไดแ้ก่ภาษาบาลภีาษาไทยมาตรฐาน  
ภาษาวรรณกรรม ไดแ้ก่ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาองักฤษ 
ภาษาไทยถิน่ประจ าภาค (ใชบ้า้ง) 
 

ประเภทภาษาในสงัคมไทยแบง่ตามหน้าท่ี (ตอ่) 



สรุป 
 ในสงัคมไทย พบว่าจากจ านวนภาษาทัง้หมด ภาษาไทย
มาตรฐานท าหน้าที่มากที่สุด โดยเฉพาะหน้าที่ที่ส าคัญ ส่วน
หน้าทีอ่ื่นกแ็บ่งกนัไปในภาษาอื่นๆ 
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