
ภาวะหลายภาษาในสงัคม              
และตระกลูภาษาต่าง ๆ ในสงัคมไทย
เสาวลักษณ์ แซ่ลี ้
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ภาวะหลายภาษา
▪ ภาวะหลายภาษา (multilingualism) หมายถงึ ภาวะทีค่นใดคนหน่ึงมคีวามรูห้รอืสามารถพดูได้
มากกวา่ 1 ภาษา 

▪ คนทีม่คีวามภาวะหลายภาษาเรยีกวา่ คนหลายภาษา หรอื ผูรู้ห้ลายภาษา (multilingual)

▪ คนทีม่คีวามรู ้หรอืพดูได ้2 ภาษาเทา่นัน้ เรยีกวา่ คนสองภาษา หรอื ผูรู้ส้องภาษา (bilingual) 
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ผูรู้้หลายภาษา

คนท่ีพดูภาษาไทย จีน องักฤษ จดัเป็นผูรู้ห้ลายภาษา

คนไทยอีสาน พดูภาษากยู เขมร ไทย จดัเป็นผูรู้ห้ลายภาษา

คนไทยพดูภาษาไทยกรุงเทพ และภาษาไทยถ่ินเหนือ จดัเป็นภาวะสองภาษา ภาวะสอง
ภาษายอ่ย หรอืภาวะหลายภาษา
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ภาวะหลายภาษาในสายตาของนกัภาษาศาสตร์
▪ บคุคลใดก็ตามท่ีรูห้รอืพดูไดม้ากกว่า 1 ภาษา โดยไม่จ ากดัวา่จะพดูไดดี้เพียงใด ถา้เพียงแตเ่ขา้ใจ แตไ่ม่
พดูเลยก็ถือวา่มีภาวะหลายภาษาเหมือนกนั หรอืพดูดว้ยส าเนียงและไวยากรณไ์มเ่หมือนเจา้ของภาษา 
ไมใ่ช่สิ่งท่ีส  าคญั 

▪ บคุคลท่ีพดูไดเ้พียง 2-3 ค า และไมเ่ขา้ใจเลย ไมน่่าจดัใหเ้ป็น ผูรู้ห้ลายภาษา

▪ ภาวะหลายภาษาอาจเป็นคณุสมบตัิของปัจเจกบคุคล หรอืของสงัคมก็ได ้ถา้เป็นระดบัสงัคม เรยีกวา่ 
สงัคมหลายภาษา (multilingual society)

เสาวลกัษณ ์แซ่ลี ้ภาษากบัสงัคม THL3403 SSRU 4



ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดสงัคมหลายภาษา
▪ การติดต่อสื่อสารท่ีสะดวกและง่ายดายขึน้ของผู้คนในโลก ท าให้สังคมหนึ่ งภาษา 
(monolingual society) หายาก และหมดไปในท่ีสดุ

▪ การอพยพย้ายถ่ิน ท าให้สมาชิกในสังคมต้องเรียนรู ้ภาษาใหม่ ๆ เพื่อ ประโยชน ์                   
ในการตดิตอ่สื่อสาร 
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การเลือกภาษา
การเลือกภาษา (language choice / code choice) เกิดในสงัคมท่ีมีสมาชิกรูห้ลายภาษา 

การเลือกภาษา คือการตดัสินใจท่ีจะใชภ้าษาใดภาษาหนึ่งท่ีตนพดูไดใ้นการสื่อสาร ขึน้อยูก่บัปัจจยั ดงันี ้
◦ ความพอใจ ใชภ้าษาสลบักนัไปตามแตอ่ารมณ์
◦ ลกัษณะทางสงัคมของตวัผูพ้ดู เช่น อาย ุเพศ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
◦ หนา้ท่ีของภาษาที่แบง่ไวอ้ยา่งชดัเจนในสงัคม สถานการณภ์าษามีช่ือเรยีกเฉพาะวา่ ทวภิาษณ ์
(diglossia) คือ สภาพหรอืสถานการณท่ี์มีการใชภ้าษา 2 ภาษา หรือวิธภาษา 2 วิธภาษา แบง่เป็น
ภาษาสงู และภาษาต ่า 
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ทวิภาษณ์ (diglossia)
◦ ภาษาสูง มกัใชใ้นสถานการณท่ี์เป็นทางการและใชใ้นการเขียน
◦ ภาษาต ่า มกัใชใ้นการสนทนาแบบไมเ่ป็นทางการ และใชใ้นบา้น หรือแวดวงคนที่สนิทกนั

◦ ในสงัคมไทยมีการใชท้วิภาษณเ์ฉพาะกรณีท่ีตอ้งใชภ้าษาเก่ียวกบัพระมหากษัตรยิ ์โดยการใช ้ราชา
ศพัท ์(ภาษาสงู) และภาษาทั่วไป (ภาษาต ่า)

◦ ภาษาสงู ภาษาต ่า ไมไ่ดห้มายถึงชนชัน้ทางสงัคม ตวัอยา่ง
◦ ป. ท่ีใชภ้าษาอารบิค ถือวา่ภาษาอารบิคโบราณเป็นภาษาสงู และภาษาอารบิคแบบสนทนา 
เป็นภาษาต ่า

◦ ป. ปารากวยัในอเมรกิาใต ้ภาษาสเปนถือวา่เป็นภาษาสงู สว่นภาษากวัรานี (ภ.พืน้เมือง) ถือ
เป็นภาษาต ่า
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สงัคมไทยเป็นสงัคมหลายภาษา
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เกณฑก์ารจ าแนกภาษาต่าง ๆ ในสงัคมไทย
1. เกณฑค์วามสมัพนัธท์างเชือ้สาย (genetic relationship)

2. เกณฑห์นา้ท่ีทางสงัคมของภาษา 

3. เกณฑล์ าดบัชัน้ของความส าคญัของภาษา
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เกณฑค์วามสมัพนัธ์ทางเช้ือสาย
เกณฑ์ความสัมพันธ์ทางเชื ้อสาย หมายถึง ความสัมพันธ์โดยสายเลือด หรือ

ความสัมพันธ์โดยสืบมาจากบรรพบุ รุษเดียวกัน  โดยจ าแนกภาษาตามลักษณะ                     
ความคลา้ยคลงึอย่างมีระบบของตวัภาษาออกเป็น ตระกูลภาษา (language family)
ภาษาท่ีอยูใ่นตระกลูเดียวกนัคือภาษาท่ีมีหลกัฐานวา่รว่มเชือ้สายเดียวกนั
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วธีิพิจารณาภาษาวา่ร่วมเช้ือสายหรือไม่
1. การน าค าศพัทท่ี์มีรูปและความหมายคลา้ยคลงึกนั เรยีกวา่ ค ารว่มเชือ้สาย (cognate 

word) มาเปรยีบเทียบกนั ซึง่เป็นค าศพัทพ์ืน้ฐานในชีวิตทั่ว ๆ ไป (ไมใ่ช่ศพัทเ์ฉพาะ
วฒันธรรม หรอืศพัทส์มยัใหม่) ไดแ้ก่ 
◦ สรรพสิ่งในธรรมชาติ
◦ ค าเรยีกสว่นตา่ง ๆ ของรา่งกาย
◦ ค าเรยีกญาติ
◦ ค าศพัทก์รยิาพืน้ฐานของมนษุย ์

ฯลฯ 

เสาวลกัษณ ์แซ่ลี ้ภาษากบัสงัคม THL3403 SSRU 13



การพิจารณาค าร่วมเช้ือสาย
การเช่ือวา่ภาษามากกวา่ 1 ภาษามีความสมัพนัธก์นัทางเชือ้สายมีรากฐานมาจาก

ทฤษฎีการแตกตัวของภาษา และลักษณะปฏิภาคเป็นหลกัฐานยืนยันว่าครัง้หนึ่งในอดีต
ภาษาเหล่านีเ้คยเป็นภาษาเดียวกัน หรือเป็นภาษาท่ีแตกตัวมาจากภาษาเดิมเดียวกัน 
เช่นเดียวกบัการศกึษาภาษาไทยถ่ินท่ีพบลกัษณะปฏิภาคชดัเจน

มองหาความคล้ายคลึ งกัน ท่ี เ ป็น ระบบ  คื อ  มองหา ลักษณะปฏิภาค 
(correspondences) โดยเฉพาะดา้นเสียง 

ลักษณะปฏิภาค หมายถึง ลกัษณะท่ีปรากฏสม ่าเสมอ เป็นระบบ และแสดงให้
เห็นความสมัพนัธก์นัของภาษาท่ีเปรยีบเทียบ เช่นตวัอยา่งจากหนงัสือของฟัง กวย ลี (1977) 
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ตระกลูภาษาในสงัคมไทย
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แผนท่ีภาษา
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แผนท่ีภาษา
https://langrevival.mahidol.ac.th/language-maps/

แผนท่ีภาษาตามแนวชายแดนของประเทศไทย
https://langrevival.mahidol.ac.th/project/lang-map-border-thailand/

แผนท่ีภาษาในภาวะวิกฤตใกลส้ญู 
https://langrevival.mahidol.ac.th/project/endangered-lang-map-thailand/



ค าถามทา้ยบทเรียน
จงพิสจูนใ์หเ้ห็นว่าภาษาไทยถ่ินอะไรก็ได ้เป็นภาษาที่มีเชือ้สายรว่มกนั หรือ

อีกนยัหนึ่งเป็นภาษายอ่ยของภาษาไทยรว่มกนั
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