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ความหมายและลักษณะของภาษาย่อย

ภาษาย่อยประเภท
ภาษามาตรฐาน

ภาษาย่อยประเภท
ภาษาถ่ิน

ภาษาย่อยประเภท
ภาษาสงัคม

ภาษาย่อยประเภท
ภาษาหนา้ที่



2.1 ความหมายของภาษาถิน่

ภาษาถิน่ (dialect) คอื ภาษาทีใ่ช้พดูกันอยู่ตามทอ้งถิน่
ตา่ง ๆ สื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างคนใน
ทอ้งถิน่น้ัน ๆ 

ภาษาถิน่ มักแตกตา่งจาก ภาษามาตรฐาน 
(ภาษากลาง) ทัง้เสียง ค า และการใช้ค า แตก่ารเรียง
ประโยคจะเหมือนเดมิหรือแตกตา่งกันเพยีงเล็กน้อย



2.1 ความหมาย
ของภาษาถิน่

ภาษาถิน่ของไทย หมายถงึ ภาษาทีใ่ช้พดูในทอ้งถิน่ตา่ง ๆ เช่น 
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอสีาน 

ภมูภิาคตา่ง ๆ ยงัสามารถแบ่งกลุ่มภาษาถิน่ยอ่ย ๆ ลงไปได้
อกี เช่น ภาษาใต้จะแย่งเป็นภาษาตากใบ ภาษาสงขลา ภาษา
นครศรีธรรมชาต ิเป็นตน้

ภาษาถิน่ไทย หมายรวมถงึ ภาษาไทยทีใ่ช้นอกประเทศดว้ย
เช่น ภาษาไทยทีใ่ช้อยูใ่นรัฐฉานของพม่า ภาษาไทยลือ้ เป็นตน้

ภาษาทีใ่ช้ในประเทศไทยบางภาษากไ็ม่ใช้ภาษาถิน่ เช่น ภาษา
เขมรในเขตจ.บุรีรัมย ์เพราะภาษาเหล่าน้ันแตกตา่งจาก
ภาษาไทยอยา่งสิน้เชงิ 



2.2 ภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการ

ภาษามาตรฐาน คอื ภาษาทีใ่ช้ในราชการ โรงเรียน และสถาบนัการศึกษา และเป็นภาษาทีร่าชการไทยใช้ คนไทยจงึ
ต้องพยายามเรียนรู้ภาษามาตรฐานเพือ่ตดิต่อสื่อสารกับบุคคลอืน่ ๆ ในสถานการณท์ีเ่ป็นทางการ

ดังน้ันภาษามาตรฐานจงึท าใหค้นทีใ่ช้ภาษาคดิว่าเป็นภาษาทีเ่หนือกว่าภาษาถิน่ เป็นภาษาของอภสิิทธิช์น คนไทย
ทุกคนจะต้องใช้ใหถู้กต้อง 

สาเหตุทีสั่งคมไทยเลือกภาษากลางเป็นภาษามาตรฐาน เพราะภาคกลางเป็นศูนยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง
ของประเทศ วัฒนธรรมภาคกลางได้แพร่ไปสู่ทอ้งถิน่ต่าง ๆ รวมทัง้ภาษาด้วย ท าใหก้ารใช้ภาษาถิน่ลดน้อยลง
ตามล าดับ



2.3 ภาษาของชนกลุ่มน้อย

ภาษาของชนกลุ่มน้อย หมายถงึ ภาษาของกลุ่มชนทีพ่ดูภาษาแตกต่างไปจากภาษาของชนส่วนใหญ่ในประเทศ มัก
เป็นภาษาทีแ่ตกต่างจากภาษาไทยมากจนไม่สามารถท าความเข้าใจกันได้

ภาษาของชนกลุ่มน้อยน้ันมหีลายกลุ่ม เช่น กลุ่มชาวเขาต่าง ๆ ชาวมอญ ฯลฯ

ชนกลุ่มน้อยนีจ้ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษามาตรฐานเพือ่ตดิต่อสื่อสารกับคนส่วนใหญ่ได้ 

ชนกลุ่มน้อยจงึเป็นผู้รู้สองภาษา (bilingual) 

ภาษาของชนกลุ่มน้อยอาจมอีทิธิพลต่อภาษาของคนกลุ่มใหญ่ทัง้ด้านเสียง ศัพท ์หรือรูปประโยค



2.4 ประโยชนข์องการศกึษาภาษาถิน่

1. เข้าใจความเป็นมาของภาษา 
เหน็ความส าคัญของภาษาถิน่ต่าง 

ๆ เทา่กัน

2. เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของ
ภาษา

3. เข้าใจแนวทางสันนิษฐานเสียง
สระ พยัญชนะ วรรณยุกตข์องค า

ในปัจจุบัน

4. เป็นประโยชนใ์นการศึกษา
ความหมายของค าบางค าทีเ่ลิกใช้
แล้ว แต่ปรากฏอยู่ในค าซ้อน เช่น 

เสื่อสาด เกบ็หอม สอดแนม

5. เป็นประโยชนใ์นการศึกษาภาษา
ถิน่เปรียบเทยีบตามแนว

ภาษาศาสตร์

6. เป็นประโยชนใ์นการสอนเดก็ที่
พดูภาษาถิน่ และช่วยแก้ไข

ข้อบกพร่องในการออกเสียงของ
เดก็ในทอ้งถิน่ทีพ่ดูภาษากลาง

ไม่ได้



2.5 การก าหนดขอบเขตของ
ภาษาถิน่ไทย

• ภาษาถิน่นอกประเทศ
• ภาษาถิน่ไทยภายในประเทศ



2.6 ประเภทของภาษาถิน่ของไทย

3. ภาษา
ถ่ินใต้

2. ภาษา
ถ่ินอีสาน

1. ภาษา
ถ่ินเหนือ



2.7 หลักเกณฑใ์น
การศึกษา
ภาษาถิน่

1. ศึกษาความแตกต่างเร่ืองหน่วย
เสียง 

คอื การศึกษาว่าค าทีม่คีวามหมาย
เหมอืนกันของแต่ละทอ้งถิน่น้ัน
ออกเสียงแตกต่างกันอย่างไร เช่น 
เสียง /ช/ ในภาคกลาง ภาคเหนือ

จะออกเป็นเสียง /จ/

2. ความแตกต่างในเร่ืองการ
ประสมค าของภาษาถิน่

คอื การประสมค าทีใ่นแต่ละ
ทอ้งถิน่น ามาใช้ไม่เหมอืนกัน

3. ความแตกต่างเร่ืองการเรียงค า
ในประโยค

คอื การศึกษาการเรียงประโยคที่
แตกต่างกันในแต่ละภาษาถิน่ 

เช่น ภาษากลาง ใช้ค าว่า ฟังไม่รู้
เร่ือง ภาษาใต้ ใช้ค าว่า ไม่รู้ฟัง



2.6.1 ภาษาถิน่เหนือ

• เผ่าพนัธุค์นไทยทีอ่ยู่ทางภาคเหนือเดมิคอื “เผ่าพนัธุไ์ทย
ยวน” ภาษาทีใ่ช้คอื “ภาษาไทยยวน”

• มศูีนยก์ลางการศึกษา วัฒนธรรมและภาษาอยู่ทีจ่ังหวัด
เชียงใหม่ ปัจจุบนัภาษาถิน่เหนือเรียกว่า ค าเมือง หรือ ก า
เมอืง

• บางจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ ก าแพงเพชร
สุโขทยั นครสวรรค์ อุทยัธานี มักใช้ภาษาถิน่กลางมากกว่า
ภาษาถิน่เหนือ



2.6.1 ภาษาถิน่เหนือ

• ภาคเหนือประกอบดว้ยกลุม่ชาตพินัธุต์า่ง ๆ ท่ีอาศยัอยูบ่นภเูขาในภมูิประเทศท่ีสลบัซบัซอ้น 
จงึมีประชากรท่ีพดูภาษาอ่ืน ๆ อีกมากกวา่ 34 ภาษา

• ทัง้หมดอยูใ่นตระกลูภาษาใหญ่ 4 ตระกลู ไดแ้ก่ 

ตระกูลไท 12 ภาษา
ตระกูลจนี-
ทเิบต 11 
ภาษา

ตระกูลม้ง-
เม่ียน 2 ภาษา

ตระกูล
ออสโตร

เอเชียตกิ 9 
ภาษา



2.6.1 การประสมค าภาษาถิน่เหนือ

ค าซ า้

• ค าซ า้ 2 ค า เช่น เก็ม ๆ 
ส้ม ๆ

• ค าซ า้ 4 ค า เช่น ก๋ัวๆ
หย้านๆ

• ค าซ า้พเิศษ เช่น 
ส้ันกุ๋ดตุ๋ด ขาวโจ๊ะโฟะ

ค าซ้อน

• ค าซ้อน 2 พยางค ์เช่น
ใฝ่มัก ขว้างซัด

• ค าซ้อน 4 พยางค ์เช่น
ปากหวานขานม่วน กิน๋
ตกีิน๋ล า

ค าประสม

• ค าประสม 2 พยางคข์ึน้
ไป เช่น แม่เลีย้ง ก าลม 
สาวเถ้า ผ้าสีแ่จ่ง จิ๊นส้ม 
ถ่ัวดนิ



• เปรยีบเทียบค าศพัทภ์าษาถ่ินเหนือกบัภาษากลาง

3.6.1 ภาษาถิน่เหนือ

ค าศัพทภ์าษาถิน่เหนือ ค าศัพทภ์าษาถิน่กลาง

1. ใชค้  ารว่มกนั เรยีกวา่ ค ารว่มเชือ้สาย 
เช่น แขน ขา หวั นา นอ้ง

แขน ขา หวั นา นอ้ง ความหมายเดียวกนั

2. ใชค้  าศพัทต์า่งกนั เช่น
มะละกอ, กระเทียม, ฟักทอง บา่กว้ยเตด้, หอมขาว, มะฟักแกว้

3. ค าเดียวกนัแตใ่ชค้นละบรบิท เช่น
คกุ (ส าหรบัขงัคน) ผาม (ส าหรบัขงัสตัว)์ คกุ (ส าหรบัขงัคน) คอก (ส าหรบัขงัสตัว)์

4. ความหมายกวา้งกวา่ภาษากลาง เช่น
ซาว (เอาน า้ลา้งใหส้ะอาด, ย่ีสิบ) เอาน า้ลา้งใหส้ะอาด เช่น ซาวขา้ว



2.6.2 ภาษาถิน่อสีาน

• เผ่าพนัธุค์นไทยทีอ่ยู่ทางภาคอสีานเดมิเกดิจากการ
กวาดต้อนคนลาวจากเมอืงหลวงพระบางและคนชาติ
พนัธุไ์ทบางส่วน จงึมวีัฒนธรรมและสืบทอดภาษามา
จากลาวเป็นส่วนใหญ่

• ประชากรส่วนใหญ่ราว 13 ล้านคนพดูภาษาอสีานปนกับ
ภาษากลาง

• และมกีลุ่มคนทีพ่ดูภาษามอญ-เขมร เช่น จังหวัดสุรินทร์
และบุรีรัมย์ ร่วมถงึภาษาของคนกลุ่มน้อยอกีราว 20 
ภาษา



2.6.2 ภาษาถิน่อสีาน
• การประกอบค าภาษาถ่ินอีสาน

ค าซ า้

• ซ า้ค าเดมิ เช่น สาวๆ 
• ซ า้ค าเปล่ียนวรรณยุกตเ์ป็นเสียง

สูง เช่น แซบ้แซ่บ
• ซ า้เสียงพยัญชนะต้น ลดเสียง

ตัวสะกด เช่น ปลาแดกก็บ่มี
• ซ า้ค ากริยาและคุณศัพท ์เช่น 

นอนๆ อยู่มันกะปลุก

ค าซ้อน

• ซอ้น 2 ค า เช่น ตายดบั

• ซอ้น 3 ค า เช่น ตะหน่ี ถ่ี
เหนียว

• ซอ้น 4 ค า เขน่ เก็บหอมฮ
อมฮิบ

ค าประสม

• ค าประสม 2 ค าขึน้ไป เช่น 
แขว้กก (ฟันกราม) ใจปาซวิ 
(ใจปลาซวิหรอืใจเสาะ)



ค าศัพทภ์าษาถิน่อสีาน ค าศัพทภ์าษากลาง

1. ค าศพัทท่ี์ความหมายตา่งจากภาษากลาง มกั
เป็นค าเรยีกสิ่งของ พืชและสตัว ์เช่น

แวน่, ขา้วปุน้, ผกัขา, ขีก้ะปอม กระจกเงา, ชะอม, กิง้ก่า

2. ค าท่ีมีความหมายคลา้ยกนั เช่น
ด,ู วิ่ง, เหน่ือย, ป่วย เบิ่ง, แลน่, เม่ือย, ไข้

3. ค าท่ีมีความหมายกวา้งกวา่ภาษากลาง เช่น
สว้ม (หอ้งน า้, หอ้งนอนของลกูสาวโดยเฉพาะ) สว้ม (หอ้งน า้)

2.6.2 ภาษาถิน่อสีาน

• เปรยีบเทียบค าศพัทภ์าษาถ่ินอีสานกบัภาษากลาง



2.6.3 ภาษาถิน่ใต้

• มพีืน้ทีค่รอบคลุม 14 จังหวัด มปีระชากร
ประมาณ 9 ล้านคน มจีังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นจุดศูนยก์ลาง

• ประชากรภาคใต้พดูภาษาปักษใ์ต้มากถงึร้อยละ 
93

• นอกจากน้ันมกีารพดูภาษายาวี นายู มลายู ใน
จังหวัดทีม่เีขตแดนตดิกับประเทศมาเลเซยี



• การประกอบค าภาษาถ่ินใต้

2.6.3 ภาษาถิน่ใต้

ค ามูล

• ค ามูลพยางค์
เดยีว

• ค ามูลสอง
พยางค์

ค าซ า้

• ซ า้เพือ่สร้างค า
วิเศษณ์

• ซ า้เพือ่สร้างค า
ว่า “แต่ละ”

• ซ า้เพือ่เลียน
เสียงธรรมชาติ

ค าซอ้น

• ซอ้นเพ่ือ
ความหมาย

• ซอ้นเพ่ือเสียง

ค าประสม

• ค าประสมท่ี
เรยีงล าดบัเหมือน
ภาษากลาง

• ค าประสมท่ี
เรยีงล าดบัตา่ง
จากภาษากลาง



• เปรยีบเทียบค าศพัทภ์าษาถ่ินใตแ้ละภาษาถ่ินกลาง

2.6.2 ภาษาถิน่ใต้

ค าศัพทภ์าษาถิน่ใต้ ค าศัพทภ์าษากลาง
1.ค ายืมจากภาษามลาย ูเช่น
ช็องดอ็ง, ลาตา้, จ าดะ ดือ้รัน้, บา้จี,้ จ าปาดะ

2.ค าเรยีกช่ือคน สตัว ์สิ่งของ เช่น
จอก, แมงแปะ, ตีเจ็ด แกว้น า้, แมลงสาบ, เจ็ดโมงเชา้

3. ค าท่ีมีความหมายตา่งกนั เช่น
โกง (หย่ิง, จองหอง) โกง (คดโกง ไม่ซื่อสตัย)์

4. ความหมายเดียวกนัแตใ่ชค้นละค า เช่น
หลาบจนตาย เข็ดจนตาย



สรุป

• ภาษาถิน่ (dialect) คอื ภาษาทีใ่ช้พดูกันอยู่ตามทอ้งถิน่ต่าง ๆ สื่อความหมาย ความเข้าใจกันระหว่างคนในทอ้งถิน่
น้ัน ๆ 

• ภาษาถิน่ของไทย หมายถงึ ภาษาทีใ่ช้พดูในทอ้งถิน่ต่าง ๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอสีาน 

• ภาษามาตรฐาน คอื ภาษาทีใ่ช้ในราชการ โรงเรียน และสถาบนัการศึกษา และเป็นภาษาทีร่าชการไทยใช้ คนไทย
จงึต้องพยายามเรียนรู้ภาษามาตรฐานเพือ่ตดิต่อสื่อสารกับบุคคลอืน่ ๆ ในสถานการณท์ีเ่ป็นทางการ

• การศึกษาภาษาถิน่มปีระโยชนค์อื ช่วยใหผู้้ศึกษาเข้าใจการใช้ภาษาถิน่ทีถู่กต้อง รู้ความแตกต่างระหว่างภาษาถิน่
แต่ละแบบ

• เกณฑก์ารศึกษาภาษาถิน่ ได้แก่ การศึกษาการออกเสียง การประสมค า และการเรียงประโยคของภาษาถิน่แต่ละ
แบบ

• ภาษาถิน่ไทย แบง่ได้ตามภมูภิาคได้แก่ ภาษาถิน่เหนือ ถาษาถิน่อสีาน และภาษาถิน่ใต้



มห
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