
ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลาํปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวสุชาดา  วัฒนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑิต 
 สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควชิาภาษาไทย 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปการศึกษา ๒๕๔๙ 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

พิมพเผยแพรโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



MULTILINGUALISM  IN  BAN SUANYAI  LAM PLAI MAT  DISTRICT,  
BURI RAM  PROVINCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Suchada  Watthana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
MASTER OF ARTS 
Department of Thai 

Graduate School 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2006 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง  “ ภาวะหลายภาษาใน
บานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ”  เสนอโดย นางสาวสุชาดา  
วัฒนะ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 
 

……........................................................... 
                                                                                    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชินะตังกูร) 

   คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
วันที่..........เดอืน.................... พ.ศ........... 

 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 รองศาสตราจารยสุวัฒนา  เล่ียมประวัต ิ
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา  ชางขวัญยืน) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
(รองศาสตราจารยสุวัฒนา  เล่ียมประวัต)ิ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ              .................................................... กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ม.ล.จรัญวิไล  จรูญโรจน  )          (รองศาสตราจารย อรพัช   บวรรักษา  ) 
............/......................../..............                              ............/......................../.............. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

๔๖๒๐๒๒๐๘ : สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ :  ภาวะหลายภาษา 
  สุชาดา  วัฒนะ : ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลาย-
มาศ จังหวดับรีุรัมย.  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  : รศ.สุวัฒนา  เล่ียมประวัติ.   ๒๐๓ หนา. 
 
 วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชในชุมชนบานสวนใหญ   ตําบลลําปลายมาศ  
อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย    และเพื่อศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรตามตัวแปร ไดแก แวดวงการ
ใชภาษา กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 

ภาษาที่ใชในชุมชนมีทั้งสิ้น ๖ ภาษา  ไดแก  ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นโคราช 
ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว ภาษาเขมร และภาษาสวย แตในจํานวนทั้ง ๖ ภาษาจะมีเพียง ๔ ภาษาเทานั้นที่
ประชากรในชุมชนสวนใหญเลือกใช  ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาเขมร และภาษาไทยถิ่น
อีสานหรือภาษาลาว สวนอีก ๒ ภาษาพบวามีประชากรใชพูดกันเพียงบางกลุมเทานั้น  

หนาที่ของภาษามีดังนี้  ภาษาหลักของชุมชนคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยโคราช ภาษารองของ
ชุมชนคือภาษาเขมรและภาษาลาว ภาษากลางของชุมชนคือภาษาไทยโคราช ภาษาเขมรและภาษาลาว ภาษาราชการ
คือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว ภาษาสื่อสารในวงกวางคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทย
โคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร ภาษาเฉพาะกลุมคือภาษาเขมร ภาษาลาวและภาษาไทยโคราช ภาษาการศึกษาคือ
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาสอนตามโรงเรียนคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาอังกฤษ และภาษาศาสนาคือภาษาบาลี 
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาเขมร  

ความสามารถในการใชภาษาของประชากรพบวากลุมชาติพันธุเขมรสามารถพูดและฟงภาษาตางๆได
มากที่สุด ตามดวยกลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ประชากรที่สามารถฟงภาษาตางๆเขาใจไดมี
จํานวนมากกวาประชากรที่สามารถพูดภาษาตางๆได เพศชายสามารถพูดและฟงไดหลายภาษามากกวาเพศหญิง 
ยกเวนกลุมชาติพันธุไทยโคราชพบวาเพศหญิงสามารถพูดและฟงเขาใจไดหลายภาษามากกวาเพศชาย นอกจากนั้น
กลุมวัยรุนจะมีภาวะหลายภาษานอยที่สุดและเริ่มใหความสําคัญกับภาษาไทยมาตรฐานมากยิ่งขึ้น กลุมวัยชราเปน
กลุมที่ยังคงความเปนผูรูหลายภาษาอยูแตนอยกวากลุมวัยกลางคนเพราะพูดภาษาไทยมาตรฐานไดเปนสวนนอย 
 การเลือกภาษาของประชากรตามแวดวงการใชภาษาพบวาการเลือกใชภาษาจะแปรไปตามกลุมอายุของผูพูด
กลาวคือ ประชากรที่มีอายุนอยจะมีความสามารถในการเลือกใชไดหลายภาษานอยลงกวากลุมที่มีอายุมาก กลุม
วัยรุนจะเลือกใชภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกวาภาษาแรกของตนเองมากกวากลุมวัยอื่นๆโดยจะเลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุด ตามดวยภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาลาวและภาษาเขมร 
 
  
 
ภาควิชาภาษาไทย       บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร              ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................ 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวทิยานิพนธ   ........................................ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ

46202208 : MAJOR : THAI 
KEY WORD :  MULTILINGUALISM 
 SUCHADA  WATTHANA : MULTILINGUALISM IN BAN SUANYAI LAM PLAI MAT 
DISTRICT, BURI RAM PROVINCE. THESIS ADVISOR : Assoc.Prof.SUWATTANA LIAMPRAWAT  
.  203 pp. 
 
 

 This Thesis is an attempt to study the language function in Ban Saunyai 
Lamplaimat District, Buriram Province and to investigate the language use and degree of 
multilingualism based on ethnicity, sex, and age 
 The study reveals that six languages are spoken in this community; however, only four 
play important roles: Thai Khorat, Lao, Khmer  and Standard Thai. Standard Thai and Thai Khorat 
are major languages while Khmer and Lao are minor languages. The lingua franca are Thai 
Khorat, Khmer and Lao. The official languages are Standard Thai, Thai Khorat, and Lao. The 
languages of wider communication are Standard Thai, Thai Khorat, Lao and Khmer. The group 
languages are Thai Khorat, Lao, and Khmer. The educational language is Standard Thai. The 
school-subject languages are Standard Thai and English. The religious languages are Pali, 
Standard Thai, and Khmer.  
 As for language competence, Khmer group shows the highest of multilingualism. Thai 
Khorat and Lao groups are the second and the third, respectively. The number of listeners who 
understand the language is higher than the speakers of the language. Male speakers show higher 
degree of multilingualism than female speakers do, except the Thai Khorat group. The middle 
group shows the highest degree of multilingualism. The old group is the second and young group 
is the last. 
 The language choice depends on age. The level of competence of the young group is 
lower than that of the old group. The young group chooses to use the language that is more 
prestigious than their first language. The other groups choose to use Thai Khorat more than 
Standard Thai, Lao and Khmer. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดก็เนื่องมาจากความกรุณาอยางสูงสุดของ รองศาสตราจารยสุวัฒนา 
เล่ียมประวัติ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ชวยแนะนํา ตรวจแก จนสามารถผานพนดวยดี ทั้งยังมี
เมตตากรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษาแกผูวิจัยโดยตลอดแมงานดานการเรียนการสอนจะหนักเพียงใด 
อาจารยก็ยังเสียสละเวลาอันมีคามาชวยดูงานใหดวยความปรานี ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย
อยางสูงสุดไว ณ ที่นี้ 
 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัลยา ชางขวัญยืน  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ม.ล.  
จรัลวิไล จรูญโรจน และรองศาสตราจารยอรพัช บวรรักษา  ที่กรุณาตรวจแกไขเนื้อหาจนกระทั่งสําเร็จ
สมบูรณ รวมถึงคณาจารยภาควิชาภาษาไทยทุกทานที่ใหความรูส่ังสมจนแตกยอดเปนวิทยานิพนธ   
เลมนี้ ทานกรุณาหวงใยไตถามความกาวหนาของวิทยานิพนธโดยตลอด สวนบทคัดยอภาษาอังกฤษ 
ผูวิจัยไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ  
 ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อนบานทุกคนที่บานเกิดเมืองนอนที่มีน้ําใจสละเวลาใหผูวิจัยไดเก็บขอมูล
อยางรวดเร็วยิ่ง รวมถึงหนวยงานราชการตางๆทั้งเทศบาลตําบลลําปลายมาศ ที่ทําการผูใหญบาน
หมูบานสวนใหญที่กรุณาใหขอมูลพื้นฐานอันเปนประโยชนตองานวิจัยนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบคุณ คุณวิชัย เสวตรครุตมัต หัวหนาฝายศิลปกรรม บริษัทสํานักพิมพ เพชร
กะรัต จํากัด ที่ชวยเขียนแผนที่ชุมชนบานสวนใหญ ขอขอบคุณ เสาวนีย ภูชุม กัลยาณมิตรที่ชวย     
เรียบเรียงขอมูลและดูแลสารทุกขสุกดิบตลอดเวลาที่ผูวิจัยทําวิทยานิพนธ  คุณวิโรจน เกียรติยุทธชาติ
และครอบครัวที่ใหกําลังใจ ดูแลหวงใย ใหความชวยเหลือดานการทําวิทยานิพนธจนสําเร็จดวยดี 
รวมทั้งเพื่อนๆที่ใหกําลังใจทุกคน 
 บุคคลที่ผูวิจัยสํานึกพระคุณเสมอมาคือพอสุภีย วัฒนะ และแมทองพูน วัฒนะ บุพการี 
ผูสนับสนุนการศึกษาและเปนผูชวยวิจัยที่ประเสริฐที่ สุด  ทานยอมเหน็ดเหนื่อยตลอดการทํา
วิทยานิพนธเลมนี้ รวมถึงพี่สาว ศิริเทพ วัฒนะ ที่ชวยเก็บขอมูลพื้นฐานในพื้นที่วิจัย และทุกๆคน     
ทางบานที่คอยหวงใย ถามไถ และใหกําลังใจผูวิจัยตลอดมา 
 ทายที่สุดนี้ผูวิจัยขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใหทุนอุดหนุน  
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๑๐๑ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไปของเพศชาย….…………….……...…๑๓๕ 
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 ฑ

ตารางที่                 หนา 
 
๑๑๑ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับคนขายของของกลุมวัยกลางคน……………………….……๑๔๓ 
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๑๑๔ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยกลางคน.....................................๑๔๕ 
๑๑๕ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยชรา……………………………๑๔๖ 
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๑๒๘ การเลือกใชภาษาที่ทีว่าการอําเภอกับเจาหนาที่ของกลุมวัยรุน……………………………..๑๕๕ 
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ตารางที่                 หนา 
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สารบัญแผนภมิู 
 
แผนภูมิท่ี          หนา 
 
๑ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามกลุมชาติพนัธุ ...................................................๓๘ 
๒ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามเพศ...................................................................๔๐ 
๓ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามอายุ...................................................................๔๓ 
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๕ ความสามารถดานการฟงของประชากรตามเพศ................ ...................................................๕๑ 
๖ ความสามารถดานการฟงของประชากรตามอายุ................ ...................................................๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ด

อธิบายอักษรยอ 
 

กลุมชาติพนัธุ 
ข-ช-ร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุเขมร เพศชาย กลุมวัยรุน 
ข-ช-ก  หมายถึง  กลุมชาติพันธุเขมร เพศชาย กลุมวัยกลางคน 
ข-ช-ชร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุเขมร เพศชาย กลุมวัยชรา 
ข-ญ-ร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุเขมร เพศหญิง กลุมวัยรุน 
ข-ญ-ก  หมายถึง  กลุมชาติพันธุเขมร เพศหญิง กลุมวัยกลางคน 
ข-ญ-ชร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุเขมร เพศหญิง กลุมวัยชรา 
ล-ช-ร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุลาว เพศชาย กลุมวัยรุน 
ล-ช-ก  หมายถึง  กลุมชาติพันธุลาว เพศชาย กลุมวัยกลางคน 
ล-ช-ชร  หมายถึง  กลุมชาตพิันธุลาว เพศชาย กลุมวัยชรา 
ล-ญ-ร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุลาว เพศหญิง กลุมวัยรุน 
ล-ญ-ก  หมายถึง  กลุมชาติพันธุลาว เพศหญิง กลุมวัยกลางคน 
ล-ญ-ชร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุลาว เพศหญิง กลุมวัยชรา 
ค-ช-ร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุไทยโคราช เพศชาย กลุมวยัรุน 
ค-ช-ก  หมายถึง  กลุมชาติพันธุไทยโคราช เพศชาย กลุมวยักลางคน 
ค-ช-ชร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุไทยโคราช เพศชาย กลุมวยัชรา 
ค-ญ-ร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุไทยโคราช เพศหญิง กลุมวยัรุน 
ค-ญ-ก  หมายถึง  กลุมชาติพันธุไทยโคราช เพศหญิง กลุมวยักลางคน 
ค-ญ-ชร  หมายถึง  กลุมชาติพันธุไทยโคราช เพศหญิง กลุมวยัชรา 
 
ภาษา 
ข  หมายถึง  ภาษาเขมร 
ล  หมายถึง  ภาษาลาว 
ค  หมายถึง  ภาษาไทยโคราช 
ท  หมายถึง  ภาษาไทยมาตรฐาน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ต

อักษรยอที่ใชอธิบายภาษาตางๆ มีความหมายดังนี ้
๑. อักษรยอที่ปรากฏในตารางความสามารถดานการพูดของประชากร ตัวอยางเชน  

ตารางที่ ๖ (หนา ๔๐) มีความหมายดังนี ้
๑(ค-ท)   หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๑ คนที่สามารถพูดได ๒ ภาษา คือ 

 ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน 
 ๒(ค-ล-ข) หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๒ คนทีส่ามารถพูดได ๓ ภาษา คือ 
     ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร 
 ๔(ข-ล-ค-ท) หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๔ คนทีส่ามารถพูดได ๔ ภาษา คือ 

ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและภาษาไทย
มาตรฐาน 
 

๒. อักษรยอที่ปรากฏในตารางความสามารถดานการฟงของประชากร ตัวอยางเชน  
ตารางที่ ๑๗ (หนา ๕๓) มีความหมายดังนี ้
 ๔(ล-ค-ท) หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๔ คนทีส่ามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษา คือ 
     ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน 
 ๔(ข-ล-ค-ท) หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๔ คนทีส่ามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษา คือ 

ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและภาษาไทย
มาตรฐาน 

 
๓. อักษรยอที่ปรากฏในตารางการเลือกใชภาษาของประชากร ตัวอยางเชน  

ตารางที่ ๓๓ (หนา ๗๒) มีความหมายดังนี ้
 ล/๔  หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๔ คนที่เลือกใชภาษาลาว 

ล/๓,ท/๑ หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๓ คนที่เลือกใชภาษาลาวและม ี
    ประชากรจํานวน ๑ คนทีเ่ลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน 
ล/๒,ค/๑,ท/๑ หมายถึง  มีประชากรจํานวน ๒ คนที่เลือกใชภาษาลาว มีประชากร 

จํานวน ๑ คนที่เลือกใชภาษาไทยโคราชและมีประชากร
จํานวน ๑ คนที่เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๑

บทท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ประเทศไทยมีภาษาไทยกรุงเทพฯ เปนภาษาราชการและเปนภาษาประจําชาติ แตคนใน
ประเทศไมไดพูดเฉพาะภาษาไทยกรุงเทพฯติดตอส่ือสารกันเพียงภาษาเดียวเทานั้น หากแตพูดภาษา
ประจําภาคอื่นๆอีก  ภาษาประจําภาคแตละภาษาสามารถจัดใหเปนภาษาถิ่นตางๆได ประกอบดวย
ภาษาไทยถิ่นกลางหรือภาษาไทยกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือหรือภาษาคําเมือง    ภาษาไทยถิ่นอีสาน
หรือภาษาลาว และภาษาไทยถิ่นใตหรือภาษาปกษใต (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ๒๕๔๒ : ๓-๔)  คน
สวนใหญคิดวาคนที่อยูในทองถ่ินใดมักจะพูดภาษาของทองถ่ินนั้น  ความจริงแลวไมไดเปนเชนนั้น
เสมอไปเพราะยังมีชุมชนบางแหงที่ประชากรมีความสามารถในการใชภาษาไดหลายภาษาในเวลา
เดียวกัน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ( ๒๕๔๒ : ๑๓)  กลาวถึงลักษณะของคนที่มีความสามารถใชภาษา
ไดหลายภาษาวา “การมีภาวะหลายภาษา” (multilingualism)  ซ่ึงหมายถึง   ภาวะที่คนใดคนหนึ่งมี
ความรูหรือสามารถพูดไดมากกวา   ๑   ภาษา   หรือภาวะที่คนใดคนหนึ่งพูดภาษายอยโดยเฉพาะ
ภาษาถิ่นอื่นๆไดอีกหลายๆภาษาหรือพูดภาษาตางๆกันไดหลายภาษา คนที่มีภาวะหลายภาษาเรียกวา
คนหลายภาษาหรือคนรูหลายภาษา (multilingual) ในเบื้องตนผูวิจัยคิดวาภาวะหลายภาษาในชุมชนที่
คนพูดหลายภาษานั้นนาจะสงผลใหเกิดความขัดแยงหรือปญหาดานตางๆมาก เนื่องจากชุมชนหนึ่งๆ
มีประชากรที่มีความหลากหลายทางดานภาษาที่ใชส่ือสารและตางกลุมชาติพันธุกัน ดังเชนสุวิไล 
เปรมศรีรัตน (๒๕๔๗ : ๗) ใหทรรศนะวา  
 

    ความแตกตางหลากหลายของภาษาและชาติพันธุของชนในสังคมเปนปญหายุงยาก  ทําให     
ยากตอการจัดการ เพราะความแตกตางทั้งรูปลักษณ   ความคิด ความเชื่อ  สถานภาพทาง
สังคม การประพฤติปฏิบัติตนที่แตกตางกัน อาจทําใหมีปญหาดานสังคมและการเมือง การ-
ปกครอง บางครั้งนํามาซึ่งความขัดแยง  ทําใหตองใชเวลา  งบประมาณ  และวิธีการเปน
พิเศษในการทําความตกลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   ซึ่งพื้นฐานการมองวาความแตกตาง
กอใหเกิดปญหายุงยากนี้  ทําใหเกิดนโยบายและการดําเนินงานที่พยายามลดหรือขจัดความ
แตกตาง  เชน     การผสมกลมกลืนใหประชากรกลุมยอยกลายเปนเชนเดียวกับกลุมใหญ     
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โดยกําหนดใหใชเฉพาะภาษากลางและวัฒนธรรมกลาง หรือวัฒนธรรมใหญ   การบังคับ
โดยทางตรงหรือทางออมใหอยูในระเบียบปฏิบัติเดียวกัน เชน  การใชเฉพาะภาษาราชการ
ในโรงเรียน  ในสื่อมวลชน   และในกิจการตางๆ เปนตน  โดยไมคํานึงถึงความแตกตาง
พื้นฐานของประชากรในสังคม ไมคํานึงวาประชากรจะรับบริการของรัฐไดหรือไมและ
อยางไร สังคมเกิดการตอตานขัดแยง ไมสงบสุข หรือไมก็สูญเสียอัตลักษณ  ภาษาและ
วัฒนธรรมพื้นบานประจํากลุมอยูในภาวะวิกฤตและสูญสลายไปในที่สุด  สังคมออนแอ 
ประชากรบางสวนและมักเปนสวนนอยท่ีสามารถปรับตัวสูสังคมและวัฒนธรรมใหญได แต
สวนมากจะเปนประชากรที่ปรับตัวไมไดและไมสามารถเขาถึงทรัพยากรดานตางๆ ของรัฐ         
และความคิด วิธีการเชนนี้ใชกันอยูโดยทั่วไปในหลายสังคมและหลายประเทศ แตมักมี
ปญหาวาประชากรในสังคมเหลานี้พัฒนายาก   
 
ประภาศน พฤทธิประภา (๒๕๒๙ :๖๙-๗๔)   ไดกลาวถึงปญหาภาษาในแงการเมืองการ-

ปกครองของไทยโดยยกตัวอยางปญหาสถานการณภาษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต อันไดแก 
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส  และพัทยา สายหู (๒๕๐๙ อางถึงใน ประภาศน พฤทธิประภา ๒๕๒๙ : 
๖๙)  ไดแสดงทรรศนะในเรื่องนี้ไววา    

 
    คนทางภาคใตพูด  ๓  ภาษา  คือ ภาษาไทย จีน และมลายู ทําใหรูสึกเหมือนกับมีคน ๓ 
ชาติ เพราะเรามักถือชาติดวยเอาภาษาเปนสิ่งกําหนด...คนไทยพูดไทยอาจเปนปญหาทางการ
ปกครองได แตไมกอใหเกิดปญหาเรื่องภาษากับการปกครอง   คนไทยพูดภาษาอื่น   แมเรียก
ตัวเองวาไทยก็ทําใหตองพินิจพิเคราะหในแงการปกครองอยูบาง แตถาไมยอมรับวาตัวเอง
เปนไทยเสียอีกดวย ก็ตองเรียกวาสรางปญหาเรื่องภาษากับการปกครองโดยแท…ปญหา
อยางนี้มีอยูในเมืองไทย โดยเฉพาะในเขตชายแดนแทบทุกภาค ถาอยูเสียแตในกรุงเทพฯ ก็
ไมรูวามี  
 
  ตอมาผูวิจัยพบวาขอมูลดังกลาวมิไดเปนเชนนั้นเสมอไปเพราะคนในชุมชนบางแหงยัง

สามารถอยูรวมกันไดอยางสันติสุข  ผูวิจัยคิดวาปรากฏการณดังกลาวเปนปรากฏการณทางภาษาที่
นาสนใจคือความเปนผูรูหลายภาษาของประชากรในชุมชนนั้น 

การศึกษาภาวะหลายภาษานอกจากจะทําใหรูและเขาใจถึงสภาพการใชภาษาที่คนในชุมชน
ใชติดตอส่ือสารกันแลว  ยังสามารถสื่อใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางคนในชุมชน   ทั้งพฤติกรรม
ทางภาษาที่กําลังเกิดขึ้นในปจจุบันและแนวโนมของภาษาที่จะเกิดขึ้นตอไปดวย นอกจากนี้การมี
ภาวะหลายภาษาของชุมชนหนึ่งยังสะทอนใหเห็นถึงภาพรวมของชุมชนอ่ืนๆที่มีลักษณะความเปน
ชุมชนหลายภาษา (multilingual community) เชนเดียวกันดวย 
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จากการศึกษาภาวะหลายภาษาเทาที่ผานมาพบวา  การศึกษาภาวะหลายภาษาในประเทศไทย
ยังมีไมมากนักและพื้นที่ที่นาสนใจคือเขตอีสานใตซ่ึงประกอบไปดวย ๓ จังหวัด คือ บุรีรัมย สุรินทร   
และศรีสะเกษซึ่งถือวาเปนจังหวัดชายแดนที่มีลักษณะของชุมชนหลายภาษาเดนชัดมาก William A. 
Smally (๑๙๘๘ อางถึงใน ประพนธ จุนทวิเทศ ๒๕๓๒ : ๓๘-๔๑ )ไดกลาวถึงภาวะหลายภาษาใน
พื้นที่ดังกลาววา  ประชากรสวนใหญ  รอยละ ๙๐ ในเขตพื้นที่อีสานใต  ไดแก  บุรีรัมย สุรินทรและ
ศรีสะเกษ พูดไดมากกวา ๑ ภาษาหรือหลายภาษา ทั้งนี้หากพิจารณาตามลักษณะภูมิประเทศจะพบวา 
๓ จังหวัดดังกลาวมีเขตแดนอยูติดตอกับประเทศกัมพูชา หรือบริเวณที่มีประชากรพูดภาษาถิ่นตางๆ  
จึงมีลักษณะของการผสมกลมกลืนกันทั้งทางดานภาษาและวัฒนธรรม อยางไรก็ตามงานวิจัยเกี่ยวกับ
ชุมชนหลายภาษาในเขตอีสานใตนับวามีนอยมาก 

จากการสํารวจเอกสารเบื้องตนผูวิจัยพบวามีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับภาวะหลายภาษาใน
จังหวัดสุรินทรจํานวน ๓ เร่ือง ไดแก  ภาคนิพนธของคมขํา ศิลปชัย เร่ือง “ชุมชนที่พูดหลายภาษาใน
จังหวัดสุรินทร” พ.ศ. ๒๕๒๒ ภาคนิพนธของจรูญศรี มูลสวัสดิ์ เร่ือง “ภาวะหลายภาษาในหมู-
บานเมืองลีง” พ.ศ. ๒๕๒๘ และบทความของสุวิไล เปรมศรีรัตน เร่ือง “ชุมชนหลายภาษาที่
บานเมืองลีง” พ.ศ. ๒๕๒๙ ในจังหวัดศรีสะเกษมีผูศึกษาภาวะหลายภาษา ไดแก วิทยานิพนธของ
ประพนธ จุนทวิเทศ เร่ือง “ภาวะหลายภาษาในบานหนองอารีและบานลาวเดิม ตําบลดินแดง อําเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ” พ.ศ. ๒๕๓๒ และวิทยานิพนธของสิเนหา วังคะฮาด เร่ือง “ภาวะหลาย-
ภาษาในชุมชนบานทาคอยนาง” พ.ศ. ๒๕๔๒  สวนจังหวัดบุรีรัมยเปนจังหวัดหนึ่งในเขตอีสานใต
ยังไมมีผูศึกษาไวอยางละเอียด  

อนึ่ง ผูวิจัยเคยทําโครงการวิจัยในวิชา “วิธีวิจัย” ภาคเรียนที่ ๑ พ.ศ. ๒๔๔๖ และไดเก็บขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย จากนั้นผูวิจัยไดเก็บขอมูลอีกครั้งระหวางเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ - มกราคม พ.ศ. 
๒๕๔๙ พบวาขอมูลก็ยังไมเปลี่ยนแปลงมากนักเพราะประชากรในบานสวนใหญยังคงพูดไดหลาย-
ภาษาหรือมีภาวะหลายภาษาอยู ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ 
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพราะจะทําใหเห็นถึงสภาพของชุมชนที่มี
ความหลากหลายในเรื่องการใชภาษาของประชากรและกลุมชาติพันธุอันเปนพื้นที่ตอเนื่องกับสอง
จังหวัดดังกลาวคือสุรินทรและศรีสะเกษไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผูวิจัยไดเลือกชุมชนหมูบานสวนใหญ 
ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เปนกรณีศึกษา เพราะในชุมชนนี้ประชากร
สวนใหญจะประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุ ๓ กลุม ไดแก ชาติพันธุเขมร ชาติพันธุลาวและชาติพันธุ
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ไทยโคราช ภาษาที่ใชในชุมชนมี ๖ ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นกลาง ** 
ภาษาไทยถิ่นโคราช  ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว  ภาษาเขมร และภาษาสวย  แตในจํานวน   ๖ 
ภาษานี้จะมีเพียง ๔ ภาษาเทานั้นที่ประชากรในชุมชนใชติดตอส่ือสารกันทุกกลุม คือ ภาษาไทย
มาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาวและภาษาเขมร สวนอีก ๒ ภาษา
พบวาพูดกันเพียงบางกลุมเทานั้น ประการสําคัญผูวิจัยพบวาประชากรบานสวนใหญเปนประชากร
เพียงกลุมเดียวในเขตตําบลลําปลายมาศที่สามารถพูดภาษาเขมรไดโดยที่หมูบานขางเคียงเปนกลุม
ประชากรที่พูดภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราชและภาษาไทยถิ่นอีสาน 
ดังนั้นประชากรหมูบานสวนใหญจึงจําเปนตองมีปฏิสัมพันธกับประชากรกลุมอื่นอยูเสมอ ผูวิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาหนาที่และบทบาทของภาษาทั้ง ๔ ภาษาดังกลาวที่พบในจังหวัดบุรีรัมยซ่ึงมี
ความสัมพันธกับกลุมประชากรในจังหวัดบุรีรัมยวาผลการศึกษาที่ไดจะเหมือนหรือแตกตางจาก
การศึกษาภาวะหลายภาษาในจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษอยางไร ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาภาวะ
หลายภาษาในจังหวัดสุรินทรและศรีสะเกษ ศึกษาไวเพียงภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาลาวและ
ภาษาไทยมาตรฐานเทานั้น แตยังไมไดศึกษาภาษาไทยโคราชซึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งที่มีใชในเขต 
อีสานใตของประเทศไทย วิทยานิพนธนี้จึงศึกษาเพิ่มเติมในสวนของภาษาไทยโคราชเพื่อใหเห็น
ลักษณะความเปนชุมชนหลายภาษาและการมีภาวะหลายภาษาของประชากรในเขตอีสานใตของ
ประเทศไทยใหเดนชัดและสมบูรณยิ่งขึ้น  
 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

 ๑.๒.๑ เพื่อศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชในชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอ 
ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
 ๑.๒.๒ เพื่อศกึษาการเลือกใชภาษาของประชากรตามตวัแปร ไดแก แวดวงการใชภาษา 
กลุมชาติพันธุ เพศและอาย ุ
 
 
 
                                    

* ในวิทยานิพนธเลมนี้ ภาษาไทยมาตรฐาน หมายถึง ภาษาที่ประชากรในหมูบานสวนใหญ ตําบล
ลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เรียนรูมาจากโรงเรียนและจากสื่อตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ ฯลฯ สวนภาษาไทยถิ่นกลาง หมายถึง ภาษาของประชากรที่มีภูมิลําเนาเดิมอยูในเขตภาคกลาง
ของประเทศไทย พบเพียง ๓ คนเทานั้น คือ ภาษาไทยถิ่นชลบุรี ภาษาไทยถิ่นอยุธยา ภาษาไทยถิ่นอางทอง 
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๑.๓ สมมติฐานของการศึกษา 
 
 ในชุมชนหลายภาษา ประชากรจะเลือกใชภาษาแตกตางกันไปตามแวดวงการใชภาษา กลุม-
ชาติพันธุ เพศและอายุ  
 
๑.๔ ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ๑.๔.๑ ผูวิจัยจะศึกษาเฉพาะการเลือกภาษาตามแวดวงการใชภาษาตางๆโดยจะไมวิเคราะห
การสลับภาษา (code switching) และการปนภาษา (code mixing) 
 ๑.๔.๒ จากจํานวนภาษาที่ประชากรพูดไดทั้งสิ้น ๖ ภาษา ผูวิจัยจะเลือกศึกษาเพียง ๔ ภาษา  
คือ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราช ภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาเขมร ทั้งนี้เพราะทั้ง ๔ ภาษา
ดังกลาวเปนภาษาที่ประชากรในพื้นที่วิจัยใชติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวัน 
 ๑.๔.๓ ผูวิจัยจะไมพิจารณาความแตกตางดานอาชีพและการศึกษาของกลุมตัวอยาง ทั้งนี้
เนื่องจากการสํารวจขอมูลประชากรพบวาประชากรรอยละ ๕๓.๖๕ มีระดับการศึกษาสูงสุดใน
ระดับชั้นประถมศึกษาและรอยละ ๔๕.๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรและรับจาง ประชากรกลุม
ดังกลาวพอหมดฤดูทํานาก็ไปประกอบอาชีพรับจาง ดังนั้นประชากรจึงมีอาชีพไมแนนอนพอที่จะ
ระบุไดวามีอาชีพอยางใดอยางหนึ่ง 
 ๑.๔.๔ แวดวงการใชภาษาประกอบไปดวยสถานที่ สถานการณ หัวขอสนทนา คูสนทนา 
สําหรับวิทยานิพนธนี้จะเลือกเนนศึกษาเฉพาะองคประกอบ สถานที่ ไดแก  แวดวงการใชภาษาใน
ชุมชนและแวดวงการใชภาษานอกชุมชน ซ่ึงจะคํานึงถึงคูสนทนาดวย 
 
๑.๕ นยิามศัพทเฉพาะ * *  

  
๑.  ภาษา (language)  หมายถึง  ภาษาพูดของคนโดยทั่วไป หมายรวมถงึภาษาไทยมาตรฐาน   

และภาษาถิ่น 
๒. ภาษาแรก  (first language)  หมายถึง  ภาษาที่บุคคลพูดไดเปนภาษาแรกที่เกิดมา 
๓. ภาษากลาง (lingua franca)  หมายถึง  ภาษาที่ใชเปนภาษากลางเพื่อการสื่อสารในหมูคนที่มี 

                                    
* คําจํากัดความของนิยามศัพทเฉพาะ ผูวิจัยจะใชตามที่ปรากฏในงานของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ 

พ.ศ. ๒๕๓๒ และ ของประพนธ จุนทวิเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๖

ภาษาแมตางกนั เปนภาษาทีใ่ชในกิจกรรมที่คนตางชาติตางภาษาทํารวมกัน เชน การคา การศึกษา 
การประชุมระหวางประเทศและศาสนา เปนตน โดยสวนใหญภาษากลางมักเปนภาษาจากภายนอกที่
ตองเรียนในสถานศึกษา ไมใชภาษาพื้นเมอืง 

๔. ภาษาหลัก (major language) ฟาโซลด (Fasold 1984:62 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ  
๒๕๔๑ : ๘๙) กลาววา ภาษาหลัก หมายถึง ภาษาที่มีคณุสมบัติอยางใดอยางหนึ่งใน ๓ ประการนี ้

๑. มีคนใชเปนภาษาแมมากกวา ๒๕ เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมดหรือ
ตั้งแต ๑ ลานคนขึ้นไป 
๒. เปนภาษาราชการของประเทศ 
๓. มีคนใชเปนภาษาในการศึกษามากกวา ๕๐ เปอรเซ็นตของผูที่สําเร็จชั้น
มัธยมในประเทศ 

๕. ภาษารอง (minor language)  ฟาโซลด (Fasold 1984:62 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ  
๒๕๔๑ : ๑๐๓) กลาววา  ภาษารอง หมายถึง ภาษาที่มีคณุสมบตัิขอใดขอหนึ่งใน ๒ ขอนี้ 

๑. มีคนใชเปนภาษาแมมากกวา ๕ เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมดหรือ
ตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ คน 
๒. ใชเปนสื่อการเรียนการสอนในชั้นที่สูงกวาชั้นประถมระดับตนและใชใน
การเขียนตําราที่นอกเหนือไปจากหนังสือเรียนภาษาระดบัตน 

๖. ภาษาราชการ (official language) หมายถึง ภาษาที่ใชทางราชการโดยประชากรในชุมชนและ
การประกาศทีเ่ปนทางการ 

๗. ภาษาสําหรับสื่อสารในวงกวาง (language of wider communication) หมายถึง ภาษาที่ใชเปน
ส่ือกลางสําหรับสื่อสารระหวางประชากรกลุมชาติพันธุตางๆไดในระดับกวางออกไปจากชุมชนและ
สวนใหญเปนภาษาที่สองของประชากรกลุมชาติพันธุตางๆ  

๘. ภาษาเฉพาะกลุม (group language) หมายถึง ภาษาที่ใชเพื่อการสื่อสารภายในหนึ่งชุมชน
ภาษาซึ่งจัดวาเปนกลุมทางสังคมวัฒนธรรมกลุมหนึ่งในประเทศ มีบทบาทเพื่อใชเปนเครื่องแสดง
การรวมกลุม หรือแยกกลุมของตนออกจากกลุมอื่น 

๙. ภาษาการศกึษา (educational language) หมายถึง ภาษาที่ใชในวงการศึกษาหรือการเรียนการ
สอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและเปนภาษาที่ใชเขยีนตาํราเรียน 

๑๐. ภาษาสอนตามโรงเรียน (school-subject language) หมายถึง ภาษาที่เปดสอนในโรงเรียน
ตางๆ 

๑๑. ภาษาศาสนา (religious language) หมายถึง ภาษาทีใ่ชในกจิกรรมทางศาสนา 
๑๒. ภาษาไทยโคราช   หมายถึง   ภาษาไทยโคราชที่ใชพดูกันในหมูบานสวนใหญ ตาํบลลํา- 
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ปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย 
๑๓. ภาษาเขมร หมายถึง  ภาษาเขมรที่ใชพดูกันในหมูบานสวนใหญ ตาํบลลําปลายมาศ อําเภอ 

ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
๑๔. ภาษาลาว   หมายถึง    ภาษาลาวที่ใชพดูกันในหมูบานสวนใหญ ตาํบลลําปลายมาศ อําเภอ 

ลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
๑๕. การเลือกภาษา (language choice)  หมายถึง  การเลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือภาษายอย  

ในการสื่อสาร เชน คนที่พูดไดสองภาษาจะตองเลือกวาเมื่อใดจะพูดภาษาหนึง่และเมื่อใดจะพูดอีก
ภาษาหนึ่ง สวนใหญแลวการเลือกขึ้นอยูกับหนาที่ของแตละภาษา หรือสถานการณเปนทางการ
หรือไมเปนทางการ 

๑๖. ภาวะหลายภาษา (multilingualism) หมายถึง  ภาวะที่คนใดคนหนึง่สามารถพูดไดมากกวา  
๑ ภาษาขึ้นไป หรือภาวะที่คนใดคนหนึ่งพดูภาษายอยโดยเฉพาะภาษาถิ่นอื่นไดหลายๆภาษา หรือพูด
ภาษาตางๆกนัไดหลายๆภาษา 

๑๗. ชุมชนหลายภาษา (Multilingual Community) หมายถึง ชุมชนทีป่ระกอบดวยประชากรที่
พูดไดหลายภาษา 

๑๘. แวดวงการใชภาษา (domain of language use)  หมายถึง   สถานการณประเภทตางๆซึ่ง 
รวมกันเปน ๑ ชุด โดยมีการใชภาษา ๑ ภาษา หรือ ๑ วิธภาษา ซ่ึงแตกตางไปจากชุดสถานการณอ่ืนๆ  
และสมาชิกในชุมชนสามารถตัดสินไดวาการใชภาษานัน้เทานั้นเปนการเหมาะสมกบัแวดวงนัน้ 
ไมใชภาษาหรอืวิธภาษาอืน่ แวดวงการใชภาษามักประกอบดวยปจจยัตางๆรวมกนั เชน สถานที่ 
เร่ืองที่พูด ผูรวมสนทนา เปนตน 

๑๙. ชาติพันธุ (ethnicity)  หมายถึง  เอกลักษณทางสังคมของบุคคลหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเพราะ 
บุคคลนั้นหรือกลุมนั้นมีวัฒนธรรมที่เฉพาะและแตกตางจากกลุมอื่นๆโดยเฉพาะที่ตางจากกลุมใหญ
ในสังคมเรียกวากลุมชาติพนัธุ (ethnic group) ความแตกตางทางชาตพิันธุอาจเกดิจากปจจยัหนึ่งหรือ
ปจจัยทางดานวัฒนธรรมหลายประการ เชน ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน ใน
วิทยานิพนธนี้ การแบงกลุมชาติพันธุจะกําหนด ดังนี้  

๑๙.๑ กลุมชาติพันธุของผูพูด จะกําหนดจากภาษาแรกทีพู่ด คือ ไมวาประชากรนั้นจะมีบิดา
มารดาเปนกลุมชาติพันธุใดและพูดภาษาใดก็ตาม หากประชากรพูดภาษาใดเปนภาษาแรกก็จัดใหอยู
ในกลุมชาติพนัธุตามภาษาแรกที่พูดนัน้ เชน บิดาเปนลาว  มารดาเปนลาว แตลูกพูดภาษาไทยโคราช
เปนภาษาแรกก็ถือวาลูกเปนกลุมชาติพันธุไทยโคราช เปนตน 

๑๙.๒ กลุมชาติพันธุของผูฟง จะกําหนดตามภาษาแรกของผูฟงและจะกําหนดตามความ-
เขาใจของผูพดู คือ ผูพูดจะเปนผูวิเคราะหจากความเขาใจของตนเองวาคนคนนี้นาจะพูดภาษาใด  
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๒๐. กลุมชาติพันธุไทยโคราช หมายถึง กลุมบุคคลที่พูดภาษาไทยโคราชเปนภาษาแรกเทานั้น 
๒๑. กลุมชาตพิันธุเขมร หมายถึง กลุมบุคคลที่พูดภาษาเขมรเปนภาษาแรกเทานัน้ 
๒๒. กลุมชาตพิันธุลาว หมายถึง กลุมบุคคลที่พูดภาษาลาวเปนภาษาแรกเทานั้น 
๒๓. กลุมชาตพิันธุอ่ืนๆ  หมายถึง กลุมบุคคลที่พูดภาษาอื่นๆเปนภาษาแรก  ไดแก ภาษาไทย- 

ถ่ินกลางและภาษาสวย 
๒๔. บริบททางสังคม (social context)  หมายถึง  การที่ผูพูดภาษาคนใดคนหนึ่งไมไดใชภาษา 

แบบเดยีวกันตลอดเวลา แตตองใชภาษาใหแตกตางกันตามสถานการณตางๆหรือตามวัตถุประสงคที่
ตางกัน 
 
๑.๖ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 

๑. ทําใหทราบถึงหนาที่ของภาษาที่มีใชในชมุชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ  
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบรีุรัมย 

๒. ทําใหทราบถึงความสามารถในการใชภาษา การเลือกใชภาษาของประชากรใน 
ชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย 

๓. ทราบถึงสภาพสังคมไทยบางประการที่สะทอนใหเหน็จากพฤติกรรมการใชภาษา 
ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน และแนวโนมของการใชภาษาของชมุชนหลายภาษา 

๔. ใชเปนกรณีศกึษาเพื่อเปรยีบเทียบตวัแปรที่ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการใช 
ภาษากับกรณศีึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนอ่ืนๆ  

๕. ทําใหเห็นถึงภาวะหลายภาษาของเขตภูมิภาคอีสานใตไดครบถวนทั้ง ๓ จงัหวดั  
ไดแก สุรินทร ศรีสะเกษ และบุรีรัมย 

๖. เปนแนวทางในการศึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนอื่นๆตอไป 
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บทท่ี ๒ 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

การศึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ  
จังหวดับุรีรัมย มีงานวิจยัที่เกีย่วของแบงออกเปน ๓ หัวขอ คือ การศึกษาเกีย่วกับภาวะหลายภาษาใน
ประเทศไทย การศึกษาเกีย่วกับการเลือกใชภาษาในประเทศไทยและการศึกษาเกีย่วกับทัศนคติทาง-
ภาษา ดังนี ้
 
๒.๑ การศึกษาเกี่ยวกับภาวะหลายภาษาในประเทศไทย  
 

การศึกษาเกี่ยวกับภาวะหลายภาษาในประเทศไทยมีผูศึกษาไว ดังนี ้
จรูญศรี มูลสวัสดิ์ (๒๕๒๘ อางถึงใน ประพนธ จุนทวิเทศ ๒๕๓๒ : ๔๗) เขียนภาคนิพนธ

เร่ือง “ภาวะหลายภาษาในหมูบานเมืองลีง” โดยศึกษาการเลือกภาษาในสถานที่และสถานการณตางๆ 
ของประชาชนที่บานเมืองลีง ตําบลเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร จํานวน ๑๕๔ คน โดย
สุมตัวอยางมาจากกลุมเชื้อสายตางๆที่มีอาชีพตางๆทั้งเพศหญิงและเพศชาย เก็บขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวาประชากรประมาณรอยละ ๕๐ มีความสามารถใชไดทั้ง ๔ ภาษา คือ 
ภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาลาวและภาษาไทย ดานการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใชภาษาตามแวดวง
ภาษาและสถานการณการใชภาษาที่ตางกันพบวาภาษาไทยใชในสถานการณที่คอนขางจะเปน
ทางการ เชน เมื่อเขารับการอบรมหรือใชกับคนที่มีสถานภาพทางสังคมที่สูงกวา เชน หมอ พยาบาล
และเจาหนาที่ หรือใชในโรงเรียนเมื่ออยูในหองเรียนและในเวลาที่เขาไปในเมือง  เชน  ตลาด  โรง
ภาพยนตร เปนตน ภาษาลาวเปนภาษาที่ทุกคนพูดได ใชพูดกับเพื่อนรวมงาน เมื่อไปทําบุญที่วัด พูด
กับพระและเมื่อพบกับคนแปลกหนา  

ภาษาเดิมของตนเองหรือภาษาแมจะใชมากเมื่ออยูในกลุมเดียวกัน เชน เวลารับประทาน
อาหารหรือพูดคุยกันภายในบาน เมื่อไมพอใจ เวลาเมาหรือพูดกับคนเมา เวลาเลาเรื่องตางๆ และใช
กับบุคคลอื่นๆบางนอกจากนั้นบางสถานที่หรือบางสถานการณก็อาจมีการใชภาษาเดิมของตนปะปน
อยู และยังพบอีกวาในบรรดาภาษาที่มีใชภายในหมูบานทั้ง ๔ ภาษานั้น ภาษาลาวเปนภาษาทีม่กีารใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๐

มากที่สุด ทั้งคนสวย เขมรและจีนตางก็มีการใชภาษาลาวแทนภาษาแมของตนเองในหลายๆ 
สถานการณที่มีการสนทนาเกิดขึ้น 

 
สุวิไล เปรมศรีรัตน (๒๕๒๙ : ๑๑-๓๕) เขียนบทความเรื่อง “ชุมชนหลายภาษาที่ 

บานเมืองลีง” โดยศึกษาถึงชีวิตความเปนอยูและลักษณะการผสมผสานกันทั้งทางดานภาษาและ
วัฒนธรรมของคนในชุมชนบานเมืองลีง ตําบลบานเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร ที่มี    
เชื้อสายและภาษาที่ตางกัน  

ผลการศึกษาพบวาบานเมืองลีงเปนชุมชนท่ีมีจํานวนครัวเรือน ๒๐๑ ครอบครัว ประชากร
สวนมากพูดและฟงเขาใจได ๔ ภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาลาวและภาษาไทย คนสวยพูด
ภาษาตางๆไดมากที่สุด คนลาวสามารถใชภาษาไทยกลางและภาษาสวยมากกวาภาษาเขมร คนเขมร
พูดภาษาไทยกลางมากกวาคนสวยและคนลาว สวนคนจีนนั้นรูภาษาตนและรูทุกๆภาษาเกือบเทากัน 
เนื่องจากมีอาชีพคาขายซึ่งตองติดตอคาขายกับคนทุกกลุม  

ภาษาสวยเปนภาษาของคนกลุมใหญในหมูบานนี้ แตไมมีอิทธิพลตอการใชภาษาของ
ประชากรในชุมชนมากนัก ดังจะเห็นไดจากคนสวยสามารถพูดภาษาอื่นๆในชุมชนไดทุกภาษา 
ยกเวนภาษาจีน แตคนอื่นๆในชุมชนกลับพูดภาษาสวยไดไมมากนัก ทั้งนี้เพราะสวยมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมต่ํากวาเขมร ลาวและไทยกลาง คนในหมูบานสวนใหญหากมีชาติพันธุ
ใดก็พูดภาษานั้น เพราะประชากรสวนมากสามารถฟงและพูดภาษาอื่นๆได นอกจากเรื่องของภาษา
แลว ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางที่ยังถือปฏิบัติกันอยูยังแสดงใหเห็นถึงการผสมผสานกันของ
วัฒนธรรมคนในหมูบานไดอีกประการหนึ่ง 

 
William A. Smalley (๑๙๘๘ อางถึงใน ประพนธ จุนทวเิทศ  ๒๕๓๒ : ๓๘) ทําวจิัยเร่ือง  

“Multilingual in Northern Khmer Population of Thailand” โดยศึกษาภาวะหลายภาษาของกลุม
ประชากรที่พูดภาษาเขมรเหนือในประเทศไทย ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของภาวะหลายภาษา
ระหวางชวงอายุตางๆของประชากรที่สะทอนใหเห็นถึงแนวโนมภาษาตอไปในอนาคต โดยการ
สัมภาษณประชากรที่อยูบริเวณพื้นที่ที่มีประชากรพูดภาษาเขมรอยู จํานวน ๒,๔๐๙ คน จาก ๒๖๖ 
หมูบาน ๕๘ ตําบล ใน ๑๑ อําเภอของจังหวัดสุรินทร บุรีรัมยและศรีสะเกษ โดยใชผูชวยผูวิจัย ๑๖ 
คนในป พ.ศ. ๒๕๐๗ ประชากรที่ศึกษาแบงเปนเพศชายรอยละ ๕๕.๔๐ เพศหญิงรอยละ ๔๔.๖๐ 
ระดับอายุที่ศึกษา คือ กลุมอายุต่ํากวา ๓๐ ป รอยละ ๓๕.๕ กลุมอายุระหวาง ๓๐-๔๙ ป รอยละ ๕๑.๑ 
และกลุมอายุ ๕๐ ปขึ้นไป รอยละ ๑๓.๒๐ คําถามที่ใชสัมภาษณเกี่ยวกับภาษาที่ตนเอง พอแมและ
ปูยาตายายพูดและฟงเขาใจได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๑

ผลการศึกษาพบวาประชากรสวนใหญ รอยละ ๙๐ พูดไดมากกวา ๑ ภาษาหรือหลายภาษา 
ในจํานวนนี้ประชากรรอยละ ๘๗ สามารถพูดภาษาเขมรรวมกับภาษาอื่นๆไดอีก จํานวนประชากรที่
ฟงภาษาอื่นเขาใจจะมีมากกวาภาษาที่พูดไดและคนที่พูดไดภาษาเดียวก็ยังสามารถฟงภาษาอื่นเขาใจ
ไดอีก ภาษาไทยเปนภาษาที่สองที่ประชากรพูดไดมากที่สุดรองจากภาษาเขมรคิดเปนรอยละ ๘๒ 
รองลงมาคือภาษาเขมรและภาษาลาวคิดเปนรอยละ ๕๑ สวนประชากรที่พูดภาษาสวยหรือภาษาสวย
กับภาษาอื่นๆที่นอกเหนือจากภาษาเขมรมีอยูนอยมาก ทั้งนี้เพราะไมไดเก็บขอมูลในบริเวณที่มี
ประชากรพูดภาษาสวยหนาแนน เมื่อพิจารณาตลอดทั่วทั้งพื้นที่พบวาจํานวนประชากรที่พูดภาษา
ตางๆนั้นสัมพันธกับที่ตั้งของอําเภอที่ศึกษา  

ดานความแตกตางทางเพศของประชากรพบวาในจํานวนผูที่พูดภาษาเขมรไดอยางเดียวเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชาย  ความแตกตางทางดานระดับอายุของประชากรพบวาประชากรที่มีอายุมาก
จะพูดภาษาเขมรไดอยางเดียวมากกวาประชากรกลุมอื่นๆ  ความแตกตางทางดานการศึกษาพบวา 
ประชากรที่ไมไดรับการศึกษามีจํานวนผูพูดภาษาเขมรไดภาษาเดียวมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบภาวะ-
หลายภาษาของประชากรตางรุนอายุกันพบวาประชากรรุนพอแมและรุนปูยาตายายไมสามารถพูดได
หลายภาษาเหมือนประชากรรุนปจจุบัน ผลการศึกษาดังกลาวสนับสนุนความเห็นที่วาภาวะหลาย-
ภาษากําลังเพิ่มขึ้นในกลุมประชากรที่พูดภาษาเขมรในอําเภอตางๆที่ไดทําการสํารวจ ไมมีตัวแปรใด
ที่จะทําใหภาษาเขมรหมดไปได ยกเวนบางอําเภอที่มีการแทรกแซงของภาษาลาวหรือไทยมากกวา 
หรืออยูใกลบริเวณที่มีประชากรพูดภาษาลาวและไทยอยูหนาแนนก็อาจสูญหายไปไดบาง อยางไรก็-
ตามผูพูดภาษาเขมรมีจํานวนเพิ่มมากเปนจํานวนมากกวา ๒ เทาของเมื่อ ๓๐ ปที่แลวและโรงเรียน
เปนแหลงสําคัญที่ชวยใหประชากรรูภาษาไทย แตไมวาประชากรที่พูดภาษาเขมรจะมีโอกาสติดตอ
ใกลชิดกับภาษาไทยและภาษาลาวมากขึ้นเพียงใดในปจจุบันแตก็ไมไดเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหภาษา
เขมรลดลง แตกลับยิ่งมีสวนเสริมใหเกิดภาวะหลายภาษามากขึ้นทําใหประชากรที่พูดไดภาษาเดียว
ลดนอยลงไปพรอมกับประชากรที่ไมไดรับการศึกษา 
  

ประพนธ จุนทวิเทศ (๒๕๓๒) เขียนวิทยานิพนธ เร่ือง “ภาวะหลายภาษาในบานหนองอารี
และบานลาวเดิม ตําบลดินแดง อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ” โดยไดสํารวจภาษาที่มีใชในชุมชน
บานหนองอารีและบานลาวเดิม อีกทั้งศึกษาความสามารถในการใชภาษาและการเลือกภาษาของ
ประชากรที่มีกลุมชาติพันธุ เพศและอายุตางกัน ตลอดจนหนาที่ของภาษาตางๆในชุมชน โดยการ
กําหนดตัวแปรสําคัญในการเลือกภาษาของประชากร ไดแก กลุมชาติพันธุ คือ เขมร ลาวและสวย 
เพศ แบงเปนเพศชายและเพศหญิง อายุแบงเปน ๔ กลุมอายุ คือ วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญหรือวัย-
กลางคนและวัยชรา รวมทั้งสิ้น  ๓๓๓  คน จากประชากรทั้งสิ้น ๑,๔๐๘ คน ๒๘๙ หลังคาเรือน  การ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๒

สุมตัวอยางประชากรใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง และแบบมีระบบอยางงาย เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม จากนั้นจึงนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห 
 ผลการศึกษาพบวาภาษาที่ใชพูดในชุมชนบานหนองอารีและบานลาวเดิมมีดวยกันทั้งสิ้น ๙ 
ภาษา ไดแก ภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาลาว ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นใต 
ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาจีนแตจิ๋วและภาษาไทยมาตรฐาน แตภาษาสําคัญที่ประชากรสวนใหญใชมี
เพียง ๔ ภาษา ไดแก ภาษาเขมร ภาษาสวย ภาษาลาวและภาษาไทยมาตรฐาน ในบรรดาภาษาที่สําคัญ
เหลานี้ ภาษาลาวเปนภาษาที่มีจํานวนประชากรใชมากที่สุดถึงแมวากลุมชาติพันธุลาวจะไมใชกลุมที่
ใหญที่สุดในชุมชน ประชากรพูดไดอยางนอย ๓ ภาษาเปนอยางนอยและฟงเขาใจไดทั้ง ๔ ภาษา 
สวนความสามารถในการใชภาษาในแตละภาษาของประชากรซึ่งแตกตางกันไปตามกลุมชาติพันธุ   
เพศและอายุนั้น แสดงใหเห็นวาการใชภาษาของประชากรในชุมชนนี้กําลังเปลี่ยนแปลงดังหลักฐาน
ที่แสดงความแตกตางอยางเห็นไดชัดในรูปแบบการใชภาษาของประชากรที่มีอายุตางกัน สวนดาน
การเลือกภาษานั้นโดยทั่วไปคนในชุมชนนี้จะใชภาษาของตนเมื่อพูดกับผูฟงที่มีกลุมชาติพันธุ
เดียวกัน หากตางกลุมการใชภาษาสวนใหญจะขึ้นอยูกับกลุมชาติพันธุ เพศ อายุ ความสามารถในการ
ใชภาษา ฐานะทางสังคมทั้งผูพูดและผูฟง รวมทั้งแวดวงการใชภาษานั้นๆ และเมื่อพิจารณาจาก
มุมมองของหนาที่ภาษาพบวาภาษาไทยมีบทบาทมากที่สุด ภาษาลาวมีบทบาทมากเปนอันดับที่สอง 
รองลงมาคือภาษาเขมรและภาษาสวยมีหนาที่นอยที่สุดคือเปนภาษาเฉพาะกลุมเทานั้น 
 
 สิเนหา วังคะฮาด (๒๕๔๒) เขียนวิทยานิพนธ เร่ือง “ภาวะหลายภาษาในชุมชนบานทาคอย-
นาง” โดยศึกษาการเลือกภาษาของกลุมตัวอยางที่มีชาติพันธุ เพศและอายุที่ตางกัน รวมทั้งศึกษา
ความสามารถในการใชภาษาทั้งการพูดและการฟงของประชากรกลุมตัวอยาง โดยกําหนดคุณสมบัติ 
๓ ประการเปนตัวแปรในการเลือกภาษาของประชากร ไดแก ชาติพันธุ ๓ ชาติพันธุ คือ ลาว เขมร
และกูย เพศ แบงเปนเพศหญิงและเพศชาย อายุ แบงเปนกลุมผูใหญและเด็ก ในจํานวนที่เทาๆกัน 
รวมทั้งหมด ๖๐ คน จากประชากร ๕๑๙ คน ๙๐ หลังคาเรือน ขอมูลไดจากการสัมภาษณ คาสถิติทีใ่ช
คือรอยละและไคสแควร 
 ผลการวิจัยพบวาชุมชนแหงนี้มีภาษาแมทั้งสิ้น ๖ ภาษา ไดแก ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษากูย 
ภาษาไทย   ภาษาผูไท และภาษาไทยถิ่นเหนือ  ภาษาหลักของชุมชนคือภาษาไทยและภาษาลาว ภาษา
รองของชุมชนคือภาษากูยและภาษาเขมร 
 ดานการเลือกภาษาของประชากรพบวาชาติพันธุ เพศและอายุไมมีผลตอการเลือกภาษาของ
กลุมตัวอยาง อยางไรก็ตามแวดวงภาษาทั้ง ๓ แวดวง คือ แวดวงภาษาที่บาน แวดวงภาษาที่โรงเรียน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๓

และแวดวงภาษาอื่นๆมีผลตอการเลือกภาษาในการสนทนา โดยแวดวงภาษาที่บาน กลุมตัวอยางจะ
ใชภาษาประจําชาติพันธุในการสนทนากับคูสนทนาซึ่งสวนใหญเปนคนที่มีชาติพันธุเดียวกัน แวดวง
ภาษาที่โรงเรียนกลุมตัวอยางจะใชภาษาไทยทุกครั้งในการสนทนากับครูไมวาครูจะมีชาติพันธุใดก็
ตาม และสวนใหญจะใชภาษาลาวในการสนทนากับบุคคลทั่วไป สําหรับแวดวงภาษาอื่นๆกลุม-
ตัวอยางจะใชภาษาลาวในการสนทนาเปนสวนมาก โดยทั่วไปกลุมตัวอยางจะใชภาษาประจําชาติ-
พันธุของตนเมื่อสนทนากับบุคคลที่มีชาติพันธุเดียวกัน ผลการศึกษายังพบอีกวาภาษาลาวเปน
ภาษากลางที่กลุมตัวอยางเลือกใชในการสนทนาขามชาติพันธุ 
 ดานความสามารถในการใชภาษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความสามารถในการฟง
เขาใจภาษาตางชาติพันธุมากกวาภาษาพูด กลุมตัวอยางชาติพันธุลาวมีความสามารถใช ๒ ภาษามาก
ที่สุด ชาติพันธุเขมรมีความสามารถในการใชได  ๓ ภาษามากที่สุดสวนชาติพันธุกูยมีความสามารถ
ในการใช ๔ ภาษามากที่สุด  
 ผลการศึกษาภาวะหลายภาษาพบวาทั้ง ๓ ชาติพันธุมีความเปนภาวะหลายภาษาทีแ่ตกตางกนั 
กลาวคือ ลาวมีความเปน  ๒ ภาษา เขมรมีความเปน ๓ ภาษาและกูยมีความเปน ๔ ภาษา ทั้งนี้ภาวะ-
หลายภาษาอยางนอยจะประกอบดวยภาษาไทยและภาษาลาวเปนหลัก ผลการศึกษาพบวาเพศชายใน
แตละชาติพันธุ   ในแตละกลุมอายุมีความสามารถใชไดหลายภาษามากกวาเพศหญิง  สวนดานอายุ
ผลการศึกษาพบวากลุมผูใหญในแตละกลุมชาติพันธุ ในแตละเพศ มีความสามารถในการใชหลาย
ภาษามากกวากลุมของเด็ก  

 
๒.๒ การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกภาษาในประเทศไทย  
 

การศึกษาเกี่ยวกับการเลือกภาษาในประเทศไทยมีผูศึกษาไว ดังนี ้
คมขํา ศิลปชัย   (๒๕๒๒ อางถึงใน ประพนธ จุนทวเิทศ ๒๕๓๒ : ๔๖)    เขียนภาคนพินธ  

เร่ือง “ชุมชนที่พูดหลายภาษาในจังหวดัสุรินทร” โดยสํารวจชุมชนที่พดูหลายภาษาในหมูบาน 
เมืองลีง ตําบลบานเมืองลีง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร และไดศึกษาถึงการเลือกภาษาตามแวดวง
ตางๆของประชากรที่พูดไดหลายภาษาที่บานแตล บานประทุน บานอาวุธ ตําบลแตล อําเภอศีขรภูมิ 
และที่ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ  
 ผลการศึกษาดานการสํารวจภาษาพบวาภาษาที่คนในชุมชนสวนใหญใชรวมกันคือภาษา
เขมร ภาษาไทยเปนภาษาที่ใชในการศึกษาและราชการ สวนภาษาสวยและลาวใชกับผูพูดสวยและ
ลาวได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๔

ดานการเลือกภาษาตามแวดวงตางๆของประชากรทั้ง ๔ แหงพบวาภาษาที่ใชในสถานการณ
ทั่วไปที่ไมเปนทางการมากนักและใชกับคนรูจักคุนเคย คือ ที่บาน ที่ตลาด พูดกับเพื่อน และพูดกับ
พระ ประชากรทุกกลุมเลือกใชภาษาแมของตนในการสนทนากับผูอ่ืน กลาวคือประชากรบาน
ประทุนใชภาษาเขมร ประชากรบานแตลใชภาษาสวย ประชากรบานอาวุธใชภาษาลาว สวน
ประชากรอําเภอเมืองสุรินทรจะเลือกใชแตกตางออกไป คือ ที่บานใชภาษาเขมรและภาษาไทย ที่
ตลาดใชภาษาเขมร  ภาษาไทย  ภาษาลาวและภาษาสวย  พูดกับเพื่อนใชภาษาเขมรและไทย พูดกับ
พระใชภาษาเขมร ซ่ึงแสดงใหเห็นวาประชากรอําเภอเมืองสุรินทรมีความสามารถในการใชหลาย-
ภาษามากกวาประชากรกลุมอื่นๆ ในสถานการณที่เปนทางการมากขึ้นคือ ที่โรงเรียน ที่ทํางาน
รัฐบาลและเมื่อพระเทศน ภาษาที่ประชากรเลือกใชคือภาษาไทยเชนเดียวกันทุกกลุม 
 
 Narong Kongchatree (๑๙๗๙) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “Thai-Malay Bilingualism” โดย
ศึกษาการเลือกภาษาของประชากรที่พูด ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย-มาเลย ในอําเภอหนองจิก อําเภอ
เมือง อําเภอปะนาเระ อําเภอสายบุรี กิ่งอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี และอําเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส โดยใชปจจัยสําคัญในการศึกษา คือ อาชีพ อายุ ศาสนาและการศึกษากับผูบอกภาษา
จํานวน ๑๘๙ คนและไดแบงการศึกษาออกเปน ๔ เร่ือง คือ การเลือกภาษาตามสถานที่ตางๆ การ
เลือกภาษากับบุคคลที่ผูพูดพูดดวย การเลือกภาษาในกิจวัตรประจําวันสวนตัวและการเลือกภาษาตาม
เร่ืองที่พูด โดยใชแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบวาภาษามาเลยสวนใหญใชในกิจกรรมทางศาสนาอิสลามระหวางชาวมุสลิม
ดวยกัน ในสุเหราหรือมัสยิด ในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม ในประเพณีอิสลาม กับเพื่อนสนิทและ
ในความฝน สวนภาษาไทยสวนใหญใชในจุดประสงคที่เปนทางการ กิจการคาและพาณิชย ใน
สถานที่ราชการหรือหนวยงานของรัฐบาล ที่ธนาคาร โรงพยาบาล โรงเรียน กับขาราชการ แพทย 
พยาบาล ครู ตํารวจ คนแปลกหนา ในการเขียน การรองเพลง คิด นับและในการศึกษา  
 
 Deeyoo Srinarawat (๒๕๓๑ อางถึงใน ประพนธ จุนทวิเทศ ๒๕๓๒ : ๔๘) เขียนเอกสาร
ประกอบการสัมมนาเรื่อง  “Language Use of Chinese in Bangkok”  โดยศกึษาการเลือกภาษาของ
คนจีนที่พดู ๒ ภาษา คือ ภาษาไทย-จีน (จนีแตจิว๋ในกรุงเทพฯ) จํานวนทั้งสิ้น ๓๑๙ คน โดยใชวิธีการ
สัมภาษณกลุมประชากรทั้งสิ้น ๕ กลุม โดยประชากรกลุมที่ ๑-๔ เปนประชากรจีนที่เกิดในประเทศ-
ไทย อยูในครอบครัวที่พอแมพูดภาษาจีนและยดึถือประเพณีจนีอยู สวนประชากรในกลุมที่ ๕ นัน้ 
เปนกลุมประชากรที่อพยพมาจากประเทศจีน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๕

ผลการศึกษาดานจํานวนภาษาที่พูดไดพบวาประชากรสวนใหญ (ทุกกลุม) รอยละ ๕๘.๓๔ 
สามารถพูดได ๒ ภาษา คือ ไทย-จีน(แตจิ๋ว) ประชากรกลุมที่ ๓ จํานวนรอยละ ๕๐.๙๔  และกลุมที่ 
๔ รอยละ ๕๖.๐๗ พบวานอกจากจะพูดภาษาไทย-จีน(แตจิ๋ว) ไดแลวยังสามารถพูดภาษาอังกฤษได
อีกดวย 

ดานความสามารถในการใชภาษาพบวาคนจีนที่เกิดในประเทศไทยสวนใหญ ตั้งแตกลุมที่ 
๑-๔ สามารถพูด อาน เขียนภาษาไทยไดมากกวาภาษาจีน ตรงกันขามกับกลุมที่ ๕ ที่สามารถพูด อาน 
เขียนภาษาจีนไดดีกวาภาษาไทย สวนดานการเปรียบเทียบทักษะในการใชภาษาไทยระหวางกลุม
ประชากรกลุมที่ ๑-๔ พบวามีอัตราสวนสอดคลองกับระดับการศึกษาคือกลุมที่ ๔ มีทักษะการใช
ภาษาไทยมากที่สุด รองลงมาคือกลุมที่ ๓ ๒ และ ๑ ตามลําดับ 

ดานการเลือกใชภาษา กรณีศึกษาการเลือกใชภาษากับบุคคลที่ผูพูดพูดดวยพบวาการเลือก-
ภาษาขึ้นอยูกับสถานภาพและบทบาทในสังคมของคูสนทนา ประชากรจะเลือกภาษาที่เหมาะสมกับ
บุคคลที่พูดดวยแตละกลุมกลาวคือ จะใชภาษาจีนกับบุคคลที่มีสถานภาพสูงกวา อาวุโสกวาหรือ
บุคคลที่เปนที่เคารพนับถือ สวนบุคคลที่มีสถานภาพเทากันหรือต่ํากวาประชากรสวนใหญจะใช
ภาษาไทย แตเมื่อพูดกับคูสมรสจะใชภาษาไทย-จีนในปริมาณที่เทาๆกัน สําหรับการเลือกภาษากับ
บุคคลอื่นๆนอกครอบครัว เชน เพื่อนรวมงาน นายจาง ลูกจาง เพื่อนบานและลูกคา ประชากร
ทั้งหมดใชภาษาไทย ยกเวนกลุมที่ ๕ ใชภาษาจีนกับผูรวมงานและนายจาง ดานการเลือกใชภาษาตาม
แวดวงตางๆพบวารูปแบบการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมที่ ๑-๔ มีลักษณะคลายคลึงกัน 
กลาวคือ ใชภาษาจีนในวงครอบครัวมากกวาภาษาไทย ยกเวนกลุมที่ ๔ ที่ใชภาษาไทยมากกวา
ภาษาจีน แตแวดวงภาษานอกบาน  เชน  ที่ทํางาน โรงเรียนและแวดวงศาสนาจะใชภาษาไทยเปน
สวนใหญ สวนประชากรกลุมที่ ๕ โดยเฉลี่ยจะใชภาษาจีนมากกวาภาษาไทย   ยกเวนแวดวงที่ทํางาน
และการซื้อของใชจะใชภาษาไทยมากกวา การที่แวดวงโรงเรียนมีการใชภาษาจีนมากกวาภาษาไทย
นั้น ก็เพราะเปนโรงเรียนนอกระบบที่สอนภาษาไทย-จีนจึงมีโอกาสใชภาษาจีนมากกวาภาษาไทย  

 
Sataporn Boonprasert (๑๙๘๙) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “A Study of language choice for 

social communication among Hmong, Khmu and Prai at Ban Namsord Thung chang district, Nan 
Province” โดยศึกษาการเลือกภาษาของคนมง ขมุและปรัย ที่บานน้ําสอด อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน 
วาประชากรแตละกลุมชาติพันธุจะมีการเลือกใชภาษาใด ในสถานการณใดและกับใคร รวมถึง
การศึกษาทัศนคติของแตละกลุมชาติพันธุที่มีตอภาษา วัฒนธรรมและบุคคลตางๆ  

ผลการศึกษาดานการเลือกภาษาพบวาการติดตอส่ือสารภายในกลุม กลุมมงเลือกใชภาษา
ของตนมากที่สุดทั้งในครอบครัวและกับเพื่อนบาน ขณะที่ขมุและปรัยจะใชภาษาของตนเองใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๖

ครอบครัวและใชคําเมืองในแวดวงเพื่อนบาน สวนการติดตอส่ือสารระหวางกลุม มงเพียงกลุมเดียว
เทานั้นที่ใชภาษาของตนเองกับกลุมอื่นมากที่สุด ภาษากลางสําหรับการติดตอส่ือสารของทั้ง ๓ กลุม
คือ ภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยกลาง 

ดานทัศนคติที่มีตอภาษาพบวากลุมขมุเปนกลุมที่มีความรูสึกอายที่จะพูดภาษาของตนในที่
ชุมชนมากกวากลุมชาติพันธุอ่ืนและตองการใหบุตรหลานของตนเรียนรูภาษาไทย อยากอยูรวมกับ
คนไทยมากกวากลุมอื่น สวนกลุมมงเปนกลุมที่ไมตองการใหคนตางกลุมเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมภายในกลุมของตนสูงกวาขมุและปรัยอีกทั้งกลุมมงยังเปนกลุมที่มีความขัดแยงกับคนตาง-
กลุมมากที่สุด 

 
ศิริกุล กิติธรากุล (๒๕๓๙) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “ความสัมพันธระหวางความใกลชิด

ชุมชนกับการเลือกศัพทของชุมชนลาวครั่งที่บานหนองกระพี้ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม” โดยศึกษาความสัมพันธระหวางความใกลชิดชุมชนกับการเลือกใชศัพทของชมุชน
ลาวครั่งที่บานหนองกระพี้ ตําบลบานหลวง อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดแบงกลุมอายุ
ออกเปน ๓ กลุม คือ ๑๕-๒๕ ปเปนตัวแทนของผูใชภาษากลุมวัยหนุมสาว ๓๐-๔๐ ปเปนตัวแทน
ของผูใชภาษากลุมวัยกลางคนและ ๔๕-๕๕ ปเปนตัวแทนของผูใชภาษากลุมวัยสูงอายุ สวนดาน
การศึกษาผูวิจัยแบงกลุมการศึกษาออกเปน ๓ ระดับ คือ กลุมต่ํากวาชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ เปน
ตัวแทนของผูที่มีการศึกษาต่ํา กลุมชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ เปนตัวแทนของ
กลุมที่มีการศึกษาระดับปานกลางและกลุมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนตัวแทนของกลุมที่มี
การศึกษาสูง โดยใชแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณหารอยละ การหาคาไคสแควร 
และใช Fisher’s Exact Test 

ผลการศึกษาดานความใกลชิดชุมชนกับลักษณะทางสังคมของผูพูด ไดแก ความใกลชิด
ชุมชนกับอายุผูพูดพบวากลุมผูบอกภาษาที่มีอายุ ๔๕-๕๕ ปมคีวามใกลชิดชุมชนมากที่สุด รองลงมา
คือกลุมอายุ  ๓๐-๔๐ ป และกลุมอายุ ๑๕-๒๕ ป ตามลําดับ จะเห็นไดวากลุมของผูที่ใกลชิดชุมชนจะ
มีจํานวนนอยลงเมื่ออายุของผูพูดนอยลงในทางกลับกันจํานวนผูที่ใกลชิดชุมชนจะมากขึ้นเมื่ออายุ
ของผูพูดมากขึ้น สวนความใกลชิดชุมชนกับการศึกษาของผูพูดพบวากลุมที่มีการศึกษาต่ํากวาชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๕ เปนกลุมที่ที่มีความใกลชิดชุมชนมากที่สุด  รองลงมาคือกลุมชั้นประถมศึกษา   
ปที่ ๕ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ และกลุมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลําดับ จะเห็นไดวาความ
ใกลชิดชุมชนจะนอยลงเมื่อการศึกษาของผูพูดสูงขึ้น แตความใกลชิดชุมชนจะมากขึ้นเมื่อการศึกษา
ของผูพูดต่ําลง 
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ดานการเลือกใชศัพทลาวครั่งกับลักษณะทางสังคมของผูพูด ผูวิจัยไดแบงการเลือกใชศัพท
ออกเปน ๒ แบบ คือ คําศัพทลาวครั่งและคําศัพทที่ยืมมาจากภาษาไทยมาตรฐานพบวาผูบอกภาษาใน
ชุมชนนี้เลือกใชศัพทลาวครั่งนอยกวาศัพทที่มาจากภาษาไทยมาตรฐาน   การเลือกใชศัพทกับอายุผู-
พูดพบวาผูพูดที่มีอายุมากจะเลือกใชคําศัพทลาวครั่งมากกวาผูพูดที่มีอายุนอยและจะเลือกใชคําศัพท
ภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น สวนการเลือกใชศัพทกับการศึกษาผูพูดพบวากลุมที่มีการศึกษาต่ําจะ
เลือกใชคําศัพทลาวครั่งมากกวากลุมที่มีการศึกษาสูง ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาอายุมีอิทธิพลตอ
ความใกลชิดชุมชนมากกวาการศึกษาและในทางกลับกันการศึกษาก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชศัพท
ลาวครั่งมากกวาอายุ 

 
สุวัฒนา เล่ียมประวัติ (๒๕๔๘) เขียนบทความเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกภาษาของ

กลุมชาติพันธุ” โดยศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกภาษาของกลุมชาติพันธุที่มีภาวะหลาย
ภาษา ไดแก แวดวงการใชภาษาและทัศนคติทางภาษา 

สุวัฒนากลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกภาษาไววา กลุมชาติพันธุที่มีภาวะหลายภาษา
และอยูในชุมชนหลายภาษาตองเลือกใชภาษาเพื่อการสื่อสารตามโอกาสและสถานการณ ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการเลือกภาษาของกลุมชาติพันธุมี ๒ ประการ คือ แวดวงการใชภาษาและทัศนคติทาง
ภาษา แวดวงภาษามักประกอบดวยปจจัยตางๆรวมกัน ไดแก ผูรวมสนทนา หมายถึงผูที่จะพูดดวย มี
บทบาทแรกคือเปนผูฟง ปจจัยที่มีสวนกําหนดการเลือกภาษาของผูรวมสนทนา ไดแก กลุมชาติพันธุ 
เพศ วัย การศึกษาและความสามารถดานการใชภาษา กลุมชาติพันธุมักเลือกใชภาษาแมของตน
ส่ือสารกับผูที่มีกลุมชาติพันธุเดียวกัน   หากเปนคนตางกลุมชาติพันธุมักจะใชภาษากลางหรือภาษา
ประจําภูมิภาค ผูสนทนา หมายถึงผูพูดมีบทบาทแรกเปนผูเร่ิมสนทนา ปจจัยที่มีสวนกําหนดการ
เลือกภาษาของผูสนทนา ไดแก กลุมชาติพันธุ เพศ วัย อาชีพ การศึกษาและความสามารถดานการใช
ภาษา สถานการณ ความสนิทสนม หัวขอสนทนา สถานการณเชนเปนทางการหรือไมเปนทางการ 
การพูดหรือการเขียน  ความสนิทสนมแบงเปนสนิทและไมสนิท  ตลอดจนหัวขอสนทนา              
และ สถานที่ เปนปจจัยรวมอีกอยางหนึ่งของแวดวงภาษาซึ่งมีอิทธิพลตอการเลือกภาษาของกลุม 
ชาติพันธุ  

นอกจากนั้นทัศนคติทางภาษาซึ่งเปนผลมาจากนโยบายการสรางรัฐชาตินับเปนปจจัยหนึ่งที่
มีอิทธิพลตอการเลือกภาษาดวยกลาวคือ ภาษาประจําชาติจะมีศักดิ์ศรีเหนือกวาภาษาแมหรือภาษา
ประจําภาค จึงนิยมใชส่ือสารในสถานที่ราชการ สถานการณที่เปนทางการและสนทนาขามกลุมชาติ-
พันธุ อีกทั้งผูมีอายุนอยก็มีแนวโนมจะใชภาษาประจําชาติมากขึ้น ทั้งนี้เพราะในยุคปจจุบันเปนยุค
ของการสื่อสารไรพรมแดน ภาษาของกลุมชาติพันธุที่มีผูใชเปนจํานวนมากยอมมีอํานาจทางการ
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ส่ือสารสูง มีอิทธิพลครอบงําภาษาของกลุมชาติพันธุที่มีผูพูดไมมากนักและมีอํานาจในการสื่อสารต่ํา 
กลุมชนดังกลาวจําตองปรับเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมของตนอยางมากเพื่อใหยืนหยัดอยูไดอยางมี
ศักดิ์ศรีทามกลางกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต    นอกจากแนวคิดและนโยบายการ
สรางรัฐชาติแลว ทัศนคติทางภาษาของกลุมชาติพันธุยังสัมพันธกับภูมิหลัง อาชีพ อายุและระดับ
การศึกษาดวย 

 
๒.๓ การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติทางภาษาในประเทศไทย  
 

การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติทางภาษาในประเทศไทยมีผูศึกษาไว ดังนี้ 
ดียู ศรีนราวัฒน (๒๕๒๙) เขียนบทความเรื่อง “ทัศนคติที่บอกไดจากภาษา” โดยไดกลาวถึง 

ทัศนคติทางภาษาไววา ภาษาพูดของคนกลุมหนึ่งในสังคมหนึ่งหรือในสถานการณหนึ่งๆอาจทําให
ผูฟงเกิดทัศนคติหรือความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งตอผูพูดได  ทัศนคติดังกลาวถือเปนตัวแทนความ
นึกคิดของกลุมบุคคลที่อยูในสังคมเดียวกันและพูดภาษาเดียวกันกับผูฟงนั้น การศึกษาทัศนคติของ
มนุษยเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจและแพรหลายอยางกวางขวาง เพราะการทราบทัศนคติของบุคคล
หรือกลุมสังคมใดสังคมหนึ่งจะชวยใหทราบความรูสึกนึกคิดตลอดทั้งแนวโนมในการแสดงออก
ของบุคคลหรือกลุมสังคมนั้นๆที่จะมีตอบุคคล กลุมสังคม หรือตอเหตุการณ หรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งที่
เกี่ยวของ ทัศนคติมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของมนุษย ยกตัวอยางเชน พฤติกรรมมีอิทธิพลตอ
การตัดสินหรือการมองบุคคลอื่นมีผลตอระดับความกาวหนาและประสิทธิภาพในการเรียนรู 
นอกจากนี้ยังชวยตัดสินใจในเรื่องการเลือกเขากลุม เลือกอาชีพ ตลอดทั้งเลือกปรัชญาในการดําเนิน
ชีวิตอีกดวย 

ดียู เลือกศึกษาทัศนคติของคนไทยตอภาษาไทยกลางและภาษาไทยถิ่นอีสานโดยการใช
เทคนิคการพรางเสียงคู (matched–guise technique) ที่ Wallace Lambert นักจิตวิทยาสังคม 
มหาวิทยาลัยแมคกิลล ประเทศแคนาดาเปนผูคิดคน มาใชศึกษาโดยดัดแปลงตามความเหมาะสม
กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาแบงเปน ๒ กลุมคือจากมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 ผลการศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกนพบวา ตัวอยางประชากรทั้ง  ๒  กลุมมีความเห็นตอผู-
พูดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกลักษณะเมื่อผูพูดพูดภาษาที่ตางกันคือภาษาไทยกลาง
และภาษาไทยอีสาน ดังนี้ ตัวอยางประชากรกลุมภาษาไทยกลางประเมินคุณลักษณะของผูพูดพูด
ภาษาไทยกลางซึ่งเปนภาษาเดียวกับตนสูงกวาผูพูดภาษาไทยอีสานเกือบทุกเรื่อง ยกเวนเรื่องความ
ขยันหมั่นเพียร ความมีน้ําใจ และความซื่อสัตยสุจริต ซ่ึงผูพูดภาษาอีสานจะไดรับการประเมินสูงกวา  
สวนตัวอยางประชากรกลุมที่พูดภาษาไทยอีสานแสดงทัศนคติตอผูพูดภาษาไทยกลางและภาษาไทย
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อีสานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเกือบทุกเรื่องเชนเดียวกัน      ตัวอยางประชากรกลุมนี้ประเมิน
ผูพูดพูดภาษาไทยถิ่นอีสานสูงกวากผูพูดภาษาไทยกลาง ยกเวนเรื่องหนาตา สติปญญา ความเปนผูนํา 
ฐานะทางการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมของผูพูด 
 จ ากผลการศึ กษ าที่ มห าวิ ทย าลั ย ธรรมศาสตร พบว า คล า ยกั บผลการศึ กษ าที่
มหาวิทยาลัยขอนแกน กลาวคือ ตัวอยางประชากรกลุมภาษาไทยกลางมีทัศนคติตอผูพูดภาษาไทย-
กลางและผูพูดภาษาอีสานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเปนสวนใหญ ประชากรกลุมนี้
ประเมินผูพูดภาษาไทยกลางเชนเดียวกับตนสูงกวาผูพูดภาษาไทยอีสานเกือบทุกลักษณะยกเวนเรื่อง
ความขยันหมั่นเพียร ความมีน้ําใจและความซื่อสัตยสุจริต สวนตัวอยางประชากรกลุมไทยอีสานจะ
ประเมินบุคลิกลักษณะของผูพูดพูดตางกันเมื่อผูพูดภาษาตางกัน  โดยประเมินใหผูพูดภาษาไทย
อีสานสูงกวาเมื่อพูดภาษาไทยกลาง ยกเวนในเรื่องรูปรางหนาตา สติปญญา ฐานะทางการศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจและฐานะทางสังคม เปนตน 
  

Wimon Thanapaes (๑๙๙๘) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “Language Use of The Isan Group on 
Palan Village, Tambol Pong-noi, Mae Chan District, Chiangrai Province” โดยศึกษาการใชภาษา
ของกลุมคนอีสานในหมูบานปาลัน ตําบลปงนอย อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ดานรูปแบบการใช
ภาษาและทัศนคติทางภาษาของกลุมคนอีสาน ซ่ึงจะเนนเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาที่สอง 
การใชภาษาในบริบทตางๆและทัศนคติที่มีตอภาษาลาวและภาษาคําเมือง โดยใชแบบสอบถาม
สัมภาษณกลุมตัวอยางจํานวน ๑๕๓ คน ซ่ึงกําหนดตัวแปร คือ เพศ อายุ การศึกษาและถิ่นกําเนิดโดย
ใชสถิติไคสแควร วิเคราะหความสัมพันธ  

ผลการศึกษาดานความสามารถในการใชภาษาที่สองพบวากลุมคนอีสานที่หมูบานปาลันมี
การติดตอเปนประจํากับกลุมคนเมืองที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง ผลจากการติดตอดังกลาวมีผลตอ
การเพิ่มระดับความสามารถในภาษาที่สองของกลุมคนอีสาน กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย กลุมคน-
หนุมสาว กลุมคนที่มีการศึกษาสูงและกลุมคนที่มีถ่ินกําเนิดที่ปาลันจะมีความสามารถในการพูด
ภาษาคําเมืองสูงกวาคนกลุมอื่น 

ดานการใชภาษาในบริบทตางๆพบวากลุมคนอีสานจะใชภาษาลาวในกลุมและใชคําเมืองกับ
คนตางกลุม ผูชายใชภาษาคําเมืองมากกวาผูหญิง กลุมคนหนุมสาวใชคําเมืองมากกวาผูสูงอายุ กลุม
การศึกษาสูงใชคําเมืองมากกวากลุมการศึกษาต่ํา และกลุมผูที่มีถ่ินกําเนิดที่ปาลันใชคําเมืองกับคน-
ตางกลุมมากกวาผูที่มีถ่ินกําเนิดในอีสาน 

ดานทัศนคติที่มีตอภาษาลาวพบวากลุมคนอีสานที่บานปาลันไมมีทัศนคติที่เปนลบตอภาษา
ถ่ินคําเมือง แตใหความสําคัญเทากันระหวางภาษาคําเมืองและภาษาลาวเพราะวาภาษาคําเมืองและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๐

ภาษาลาวตางก็มีความสําคัญแตกตางกัน โดยภาษาลาวมีความสําคัญตอกลุมคนอีสานในบานปาลัน
เพราะเปนคนอีสานสวนภาษาคําเมืองมีความสําคัญในการใชติดตอกับคนเมือง เงื่อนไขนี้เปนปจจัย
สนับสนุนใหกลุมคนอีสานในหมูบานปาลันยังคงใชภาษาลาวแมวาจะตั้งอยูทามกลางคนเมืองที่พูด
ภาษาคําเมือง 

 
Niramon Chanyam (๒๐๐๒) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “A Study of Language Attitude 

Toward Thai Dialects and Their Speakers : A Case Study of Four Campuses of  Rajamangala 
Institute of Technology” โดยศึกษาทัศนคติตอภาษาและตอผูพูดภาษาถิ่นตางๆศึกษากรณีนักศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซ่ึงเปนตัวแทนผูพูดภาษาถิ่นตางๆที่มีตอภาษาและผูพูดภาษาถิ่นของ
ตนเองและถิ่นอื่น โดยใชเทคนิคการพรางเสียงคู (matched-guise technique) กับนักศึกษาจํานวน 
๒๙๗ คน จากวิทยาเขตภาคเหนือ (เชียงใหม) วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตนนทบุรีและวิทยาเขต
ภาคใต(สงขลา)  
 ผลการศึกษาพบวาผลการประเมินผูพูดภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ไดคะแนนสูงสุดในดาน
บุคลิกภาพและสถานภาพ แตไดคะแนนต่ําสุดในดานความเปนมิตร การนําเทคนิคการพรางเสียงคูใช
ประเมินผูพูดภาษาถิ่นตางๆตางกันพบวา ภาษาถิ่นที่ตางกันมีอิทธิพลตอความคิดของบุคคลและมี
อิทธิพลตอผลสะทอนทางทัศนคติที่มีตอผูพูด 
 ดานการประเมินผลของนักศึกษาแตละวิทยาเขตฯ พบวา ทัศนคติที่แตละวิทยาเขตฯ มีตอผู-
พูดภาษาไทยถิ่นอีสานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐  และตอผูพูดภาษาไทยถิ่น
กรุงเทพฯ ที่ระดับ  .๐๔ แตไมพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอผูพูดภาษาไทยถิ่นใต
และผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ แสดงใหเห็นวาผลสะทอนทางทัศนคติของนักเรียนอาชีวศึกษาวิทยา-
เขตฯ ตางๆที่มีตอผูพูดภาษาไทยถิ่นใตและภาษาไทยถิ่นเหนือเปนไปในแนวเดียวกัน 

อยางไรก็ตามการประเมินทัศนคติของกลุมตัวอยางที่มีตอผูพูดภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ สูงสุด 
และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐ แสดงใหเห็นวาความแตกตางของวิทยาเขตฯ และภูมิภาคที่
ตางกันมีผลตอการประเมินกลุมตัวอยางที่ประเมินผูพูดภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ ซ่ึงมาจากสังคมที่มี
สถานภาพสูงโดยประเมินในทางบวกมากกวาผูพูดภาษาถิ่นอื่นๆ ผูพูดภาษาไทยถิ่นกรุงเทพฯ มักจะ
ประเมินตนเองสูงกวาผูพูดภาษาไทยถิ่นอื่น รองลงมาไดแกผูพูดภาษาไทยถิ่นใต ในขณะที่กลุม-
ตัวอยางชาวเหนือและชาวตะวันออกเฉียงเหนือมักจะใหคะแนนผูพูดภาษาไทยถิ่นใตคอนขางต่ํา ใน
ทํานองเดียวกันกลุมตัวอยางชาวใตก็ประเมินผูพูดภาษาไทยถิ่นเหนือและภาษาไทยถิ่นอีสานต่ํา
เชนกัน 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๑

Matchimawan Suwanawat (๒๐๐๓) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “Language Use and Language 
Attitude of Plang Ethnic Group in Ban Huay Nam Khun, Chiang-Rai Province” โดยศึกษาการใช
ภาษาและทัศนคติทางภาษาของกลุมคนปลังบานหวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามสัมภาษณกลุมตัวอยางประชากรจํานวน ๑๗๔ คน ตามตัวแปร เพศ อายุ การศึกษาและ
ชาติพันธุ 
 ผลการศึกษาดานการใชภาษาพบวาคนปลังใชภาษาปลังกับคนปลังดวยกันอีกทั้งใชภาษาอื่น
กับคนตางกลุมตามแวดวงการใชภาษา ภาษาไทยมาตรฐานใชในแวดวงการศึกษา การคาและราชการ  
ภาษาไทใหญใชในแวดวงศาสนา การทดสอบสมมติฐานพบวาไมมีนัยสําคัญในทุกแวดวงการใช
ภาษาระหวางเพศ แตมีนัยสําคัญระหวางอายุและการศึกษา ผูสูงอายุและผูไมมีการศึกษาใชภาษาปลัง
มากกวากลุมอื่น วัยรุนใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด วัยกลางคนใชภาษาคําเมืองมากกวากลุมอื่น 
และไมพบวามีนัยสําคัญในการใชภาษาระหวางปลังแทและปลังผสมในแวดวงการศึกษาและราชการ 

ดานการศึกษาทัศนคติทางภาษาพบวาคนปลังมีทัศนคติที่ดีตอกลุมและภาษาของตนเอง การ
ทดสอบสมมติฐานพบวามีนัยสําคัญในทัศนคติตอกลุมภาษาของตนเองในทุกตัวแปร ยกเวนตัวแปร
เพศ ผูสูงอายุและผูไมมีการศึกษามีทัศนคติตอกลุมและภาษาของตนเองดีกวากลุมอื่น วัยกลางคน
และผูที่มีการศึกษาสูงกวามีทัศนคติตอภาษาของตนเองดีกวาวัยรุนและผูมีการศึกษาต่ํากวา ปลังแทมี
ทัศนคติตอกลุมและภาษาดีกวาปลังผสม 

จากการศึกษาพบวาคนปลังยังคงใชภาษาปลังกับคนปลังดวยกัน  ถึงแมวาจะเริ่มเปลี่ยนจาก
ผูพูดภาษาเดียวเปนผูพูดสองภาษาหรือหลายภาษา แตการที่คนปลังมีทัศนคติที่ดีตอกลุมและภาษา
ของตนเอง จึงมีแนวโนมวาภาษาและกลุมชาติพันธุปลังจะยังคงอยูตอไปในอนาคต 

 
Natthida Chakshuraksha (๒๐๐๓) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “Language Maintenance and 

Shift in A Displaced Tai Language : A Case Study of Black Tai at Nongkhe Village, Thailand” 
โดยสํารวจการใชภาษาและทัศนคติตอภาษาของชุมชนไทดํา หมูบานหนองเข ตําบลหนองปรง 
อําเภอเขายอย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติของคนในชุมชนที่มีตอภาษาและ
วัฒนธรรมของชาติพันธุตนเอง โดยวิเคราะหการใชภาษาในบานและชุมชนเพื่อประเมินวาปจจัยใน
การใชภาษาใดมีผลตอการธํารงภาษาและการเปลี่ยนภาษาและเสนอแนวทางปฏิบัติอันจะนําไปสูการ
ธํารงภาษาของกลุมชาติพันธุไทดําตอไป วิธีเก็บขอมูลใชการสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวม 
และวิเคราะหเทปสนทนาในเหตุการณจริง 

ผลการศึกษาพบวา ชุมชนไทดํา หมูบานหนองเข ตําบลหนองปรง อําเภอเขายอย จังหวัด
เพชรบุรี ยังธํารงภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุตนเองไวไดอยางเขมแข็งโดยมีปจจัยในการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๒

ธํารงภาษา   ไดแก   การใชภาษาอยางแพรหลายในชุมชน   การสงตอภาษาไปยังรุนลูกหลาน การ
รักษาลักษณะดั้งเดิมของภาษา การปนภาษาเกิดขึ้นนอย หนาที่ของภาษาในพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับ
การบูชาผีบรรพบุรุษ ประชากรมีทัศนคติที่ดีและซื่อสัตยตอภาษาและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
ตนเอง แตถึงแมจะมีการธํารงภาษาอยางเขมแข็งในชุมชน แตผูวิจัยก็ไดสังเกตเห็นตัวแปรทีอ่าจทาํให
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางภาษาเชนกัน ไดแก การแตงงานนอกกลุมชาติพันธุ การไดรับการศึกษาใน
โรงเรียนที่อยูหางไกลจากชุมชน และสื่อตางๆโดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศนที่มีแพรหลายอยูในชมุชน 
ดังนั้น  ผูวิจัยไดเสนอแนะใหมีการพัฒนาการรูหนังสือภาษาไทดําซึ่งเปนภาษาแมและใหมีการเรียน
การสอนภาษาแมในโรงเรียน เพื่อจะธํารงภาษาไทดําไวไดอยางเขมแข็งตอไป 
 

Suwaphat Chanmekha (๒๐๐๓) เขียนวิทยานิพนธเร่ือง “The Hidden Language : A Case 
Study of Kasong Language Attitudes, Uses and Abilities in Three Villages in Trat Province, 
Thailand” โดยศึกษาทัศนคติทางภาษา การใชภาษาและความสามารถทางภาษากะซองใน ๓ หมูบาน 
ในจังหวัดตราด ประเทศไทย ไดแก บานดานชุมพล บานคลองแสงและบานปะเดา ตําบลดานชุมพล 
อําเภอบอไร จังหวัดตราด โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ๗๓ คน 
โดยใชแบบสอบถามแบบไลเคริ์ทสเกลในการตอบขอมูล ตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา กลุมชาติ-
พันธุและภาษาที่หนึ่ง 

ผลการศึกษาดานทัศนคติทางภาษาพบวาชาวกะซองมีทัศนคติทางบวกตอภาษาของตน แตมี
บางคนที่ เห็นความสําคัญหรือประโยชนของภาษาแตกตางไปกลาวคือ คนหนุมสาวจะเห็น
ความสําคัญหรือประโยชนของภาษาชาติพันธุของตนนอยกวาคนในกลุมวัยอ่ืนๆ รวมทั้งคนที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมจะเห็นความสําคัญหรือประโยชนของภาษาชาติพันธุของตนนอยกวาคนที่มี
การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือที่ไมมีการศึกษา 

ดานการใชภาษาและความสามารถทางภาษาพบวาคนหนุมสาวใชภาษาชาติพันธุของตน
นอยกวาคนในกลุมวัยอ่ืนๆ คนที่พูดภาษาไทยเปนภาษาที่หนึ่งและคนที่เปนกะซองลูกครึ่งใชภาษา
ชาติพันธุกะซองของตนนอยกวาคนที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาหรือคนที่ไมมีการศึกษา คน
ที่พูดภาษากะซองเปนภาษาที่หนึ่งและคนที่เปนกะซองแท ทั้งนี้ยังพบอีกวา คนหนุมสาวแทบไมมี
ความสามารถในการใชภาษาชาติพันธุกะซองของตนเลยเมื่อเปรียบเทียบกับคนในกลุมวัยกลางคน
และวัยสูงอายุ  ทั้งๆที่คนกลุมวัยนี้มีทัศนคติที่ดีตอภาษาชาติพันธุของตนเองกลาวคือ   ทัศนคติตอ
ภาษาและชาติพันธุในทางบวกไมไดมีผลใหการใชภาษาและระดับความสามารถทางภาษามีมากเพยีง
พอที่จะทําใหมั่นใจไดถึงการดํารงอยูของภาษากะซองในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๓

 จากการศึกษาภาวะหลายภาษาขางตนแสดงใหเห็นวาประชากรสวนใหญในชุมชนหลาย-
ภาษาจะมีความสามารถในการใชภาษาไดหลายภาษา อยางนอย ๒ ภาษา และสามารถใชภาษา
สลับกันไปมาไดอยางคลองแคลว   ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชภาษาของประชากร   ไดแก   
แวดวงการใชภาษาและทัศนคติทางภาษา วิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยจะศึกษาภาวะหลายภาษาในบาน
สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย เพื่อศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชใน
ชุมชนและการเลือกใชภาษาของประชากรตามตัวแปร ไดแก แวดวงการใชภาษา กลุมชาติพันธุ เพศ
และอายุ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังจะไดกลาวถึงในบทตอไป 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔

บทท่ี ๓ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

๓.๑ การคัดเลือกชุมชนท่ีเหมาะแกการวิจัย 
  
 ผูวิจัยเลือกทําวิจัยในระดับชุมชนหมูบาน เพราะเปนขนาดที่เหมาะสมแกการศึกษาอยาง
ละเอียดได สวนสาเหตุที่เลือกศึกษาบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย นั้น ผูวิจัยคํานึงถึงความเหมาะสมหลายประการ ดังนี้ 
 ๓.๑.๑ ผูวิจัยตองการชุมชนที่มีการพูดหลายภาษา ประชากรตองมีความสามารถในการพูด
ไดหลายภาษาอยูเปนจํานวนมาก และมีการผสมกลมกลืนกันระหวางกลุมชาติพันธุตางๆหลายกลุม 
จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนผูวิจัยพบวา   ชุมชนบานสวนใหญมีลักษณะความเปนชุมชนหลาย-
ภาษา* ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถ่ินโคราช ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือ
ภาษาลาว ภาษาเขมรและภาษาสวย แตภาษาที่ประชากรใชติดตอส่ือสารกันในชีวิตประจําวันมี ๔ 
ภาษา คือ ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาวและภาษาเขมร 
สวนภาษาอื่นๆ มีประชากรใชติดตอส่ือสารกันเพียงสวนนอยเทานั้น ดานประชากรประกอบไปดวย 
๖ กลุมชาติพันธุ คือ กลุมชาติพันธุไทยโคราช กลุมชาติพันธุลาว กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุ
สวยและกลุมชาติพันธุไทยกลาง แตผูวิจัยจะศึกษาเพียง ๓ กลุมชาติพันธุเทานั้น   ไดแก กลุมชาติ-
พันธุไทยโคราช  กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุเขมร ประชากรสวนใหญสามารถพูดและฟง-
เขาใจไดหลายภาษา สวนอีก ๒ กลุมชาติพันธุจะไมนํามาศึกษาเพราะพบกลุมชาติพันธุสวยเพียง ๑ 
คน และกลุมชาติพันธุไทยกลาง ๓ คน ซ่ึงจํานวนดังกลาวมีนอยมากไมสามารถนํามาวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติได 
 ๓.๑.๒ ผูวิจัยตองการชุมชนขนาดเล็ก มีพื้นที่นอย จํานวนครัวเรือนและประชากรไมมาก
เกินไป อีกทั้งมีการตั้งครัวเรือนอยูเปนหลักแหลงไมกระจัดกระจาย สามารถติดตอส่ือสารกันได
สะดวก ในการเก็บขอมูลพบวา ชุมชนบานสวนใหญมีพื้นที่ที่เปนบริเวณที่อยูอาศัยประมาณ ๑๖๕ ไร 
จํานวนครัวเรือน ๗๐ หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด ๓๐๒ คน 

                                    
*ดูภูมิหลังของทองถิ่นในภาคผนวก ค 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๕

๓.๒ การศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับชุมชนบานสวนใหญ  
 

ผูวิจัยคัดเลือกชุมชนที่ตองการ คือ ชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลาย-
มาศ จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยวิธีการ ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ รวบรวมขอมูลเอกสาร ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากบุคคลและหนวยงานตางๆ 
ดังนี้  
  ๓.๒.๑.๑ ขอมูลประชากร ทั้งในดานจํานวนประชากร รายชื่อ เพศ อายุ การศึกษา 
และอาชีพ รวมถึงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับหมูบานสวนใหญ จากที่ทําการผูใหญบานสวนใหญ  
  ๓.๒.๑.๒ ขอมูลลักษณะทั่วไปของอําเภอลําปลายมาศ จากที่วาการอําเภอลําปลาย-
มาศ และเทศบาลตําบลลําปลายมาศ     
 ๓.๒.๒ เมื่อไดขอมูลเอกสารดังกลาวครบถวน ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาจัดกลุมขอมูลที่
ตองการ ไดแก จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน จํานวนครอบครัว อายุและเพศ จากนั้นไดศึกษา
และรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชนแหงนี้อีกครั้ง ดวยการลงพื้นที่สํารวจขอมูลดวยตนเองทุกหลังคา-
เรือนในชุมชนเพื่อรวบรวมขอมูลในดานความสัมพันธในครอบครัว จํานวนภาษา ภาษาทีพ่ดูได กลุม
ชาติพันธุของสมาชิกแตละคน ภาษาที่ใชระหวางสมาชิกในครอบครัวและขอมูลอ่ืนๆเกี่ยวกับ
ครอบครัว บันทึกไวในแบบสํารวจขอมลูประชากรหมูบาน  
 
๓.๓ การกําหนดจํานวนประชากร 
 
  ๓.๓.๑ ผูวิจัยไดกําหนด คุณสมบัติของประชากรที่ตองการไวกอน โดยใชคุณสมบัติ ๓ 
ประการ เปนตัวแปรสําคัญในการเลือกภาษาของประชากรในชุมชนบานสวนใหญ  คือ กลุมชาติ-
พันธุ เพศและอายุ มาเปนเกณฑการคัดเลือกประชากร ดงันี้ 
  ๓.๓.๑.๑ กลุมชาติพันธุ แบงเปนกลุมชาติพันธุไทยโคราช กลุมชาติพันธุเขมรและ
กลุมชาติพันธุลาว กลุมชาติพันธุละ ๒๔ คน แตละกลุมชาติพันธุประกอบไปดวย เพศหญิง ๑๒ คน 
และเพศชาย ๑๒ คน รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน   
  ๓.๓.๑.๒ เพศ แบงประชากรออกเปน เพศหญิงและเพศชาย อยางละ ๓๖ คน รวม
ทั้งสิ้น ๗๒ คน 
  ๓.๓.๑.๓ อายุ แบงอายุประชากรออกเปน ๓ กลุม คือ 
   กลุมวัยรุน  อายุ ๑๕-๒๕ ป   จํานวน ๒๔ คน 
   กลุมวัยกลางคน อายุ  ๓๕-๔๕ ป จํานวน ๒๔ คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๖

กลุมวัยชรา อายุ ๕๕-๖๕ ป จํานวน ๒๔ คน 
  ผูวิจัยกําหนดประชากรกลุมวัยรุนเริ่มที่อายุ ๑๕ ปเพราะเปนวัยที่มีวุฒิภาวะพอที่จะสนทนา
กันรูเร่ืองและสามารถใหสัมภาษณได วัยกลางคนเริ่มที่อายุ ๓๕-๔๕ ป และวัยชรา อายุ ๕๕-๖๕ ป 
ทั้งนี้ผูวิจัยไดเวนระยะหางระหวางอายุไวชวงละ ๑๐ ป เพื่อใหเห็นความแตกตางของชวงวัยในแตละ
วัย 

๓.๓.๒ ผูวิจัยไดสัมภาษณประชากรทั้ง ๗๐ หลังคาเรือนแลวจึงนําขอมูลที่ไดมาจัด-
เรียงลําดับตามบานเลขที่ คือ ๑-๗๐ จากนั้นใชการสุมตัวอยางแบบมีระบบอยางงาย (simple random 
sampling) โดยตรวจสอบขอมูลประชากรทุกคนในรายการที่จัดเรียงลําดับตามบานเลขที่ไว จากนั้น
จะใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยจะคัดเลือกสัมภาษณเฉพาะ
สมาชิกในครอบครัวที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๓.๓.๑ และจะตองมีอวัยวะใน
การออกเสียงครบถวนชัดเจน รวมจํานวนประชากรทั้งสิ้น ๗๒ คน  
 
๓.๔ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถามมี ๓ ตอน ไดแก 
  ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูบอกภาษา 
  ตอนที่ ๒ ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษา 
  ตอนที่ ๓ ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกภาษาตามแวดวงการใชภาษาตางๆ   
 ตอนที่ ๑ ขอมูลเกี่ยวกับผูบอกภาษา ประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล กลุมชาติพันธุ อายุ เพศ 
การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนาเดิม ที่อยูปจจุบัน สถานภาพสมรส ความสัมพันธในครอบครัว กลุมชาติ-
พันธุของบิดามารดาและคูสมรส ภาษาแรกของบิดามารดาและคูสมรส 
 ตอนท่ี ๒ ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษา ประกอบดวย จํานวนภาษาและภาษา
ที่พูดได จํานวนภาษาและภาษาที่ฟงเขาใจ โดยเริ่มจากประโยคงายๆจนกระทั่งถึงประโยคที่ซับซอน
มากขึ้น  
 ตอนที่ ๓ ขอมูลเกี่ยวกับการเลือกภาษาของประชากร แบงตามแวดวงการใชภาษาออกเปน 
๒ แวดวงใหญๆ คือ แวดวงการใชภาษาในชุมชน ไดแก ที่บานและสถานที่ในหมูบาน ไดแก วัด 
รานคา และแวดวงการใชภาษานอกชุมชน ไดแก โรงเรียน ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ 
หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ ที่วาการอําเภอลําปลายมาศและ
โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๗

๓.๕ การเก็บขอมูล 
 
 ๓.๕.๑ วิธีการเก็บขอมูล  
  ผูวิจัยจะเก็บขอมูลตามวิธีการและขั้นตอนตอไปนี้ 
  ๓.๕.๑.๑ สัมภาษณเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของผูบอกภาษา โดยใชแบบสัมภาษณ
ตอนที่ ๑ 

  ๓.๕.๑.๒ สัมภาษณเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาของผูบอกภาษา ผูวิจัยใช
ขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ ๒ เร่ิมจากซักถามจํานวนภาษาและภาษาที่พูดไดและจํานวนภาษา
และภาษาที่ฟงเขาใจ จากนั้นจะตรวจสอบพื้นฐานทางดานภาษาของผูบอกภาษาและใชผูชวยวิจัย ๒ 
คน คือ นายสุภีย วัฒนะ เปนผูชวยวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาลาวและภาษาไทย-
มาตรฐาน และนางทองพูน วัฒนะ เปนผูชวยวิจัยเกี่ยวกับภาษาเขมรและภาษาไทยโคราช ตามปกติ
ผูวิจัยมีความสามารถในการใชภาษาทั้ง ๔ ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราช ภาษา
เขมรและภาษาลาว แตที่ตองใชผูชวยวิจัยเพราะเปนบุคคลในทองถ่ินที่มีความสนิทสนมคุนเคยกับผู-
บอกภาษาจึงนาจะไดขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงมากกวา สวนผูวิจัยจะสังเกตและจดบันทึก วิธีการ
ทดสอบมีดังนี้ 

   ๓.๕.๑.๒.๑ การทดสอบความสามารถในการพูด การทดสอบ
ความสามารถในการพูดภาษาไทยโคราช ภาษาเขมร และภาษาลาว ผูชวยวิจัยจะอานประโยคทดสอบ
เปนภาษาไทยมาตรฐาน แลวใหผูบอกภาษาพูดประโยคทดสอบนั้นๆเปนภาษาตางๆที่ผูวิจัยตองการ
ทดสอบ     สวนการทดสอบความสามารถในการพูดภาษาไทยมาตรฐาน ผูชวยวิจัยจะอานประโยค
ทดสอบเปนภาษาตามกลุมชาติพันธุของผูบอกภาษาแลวใหผูบอกภาษาพูดประโยคทดสอบนั้นๆเปน
ภาษาไทยมาตรฐาน โดยประโยคที่พูดเปนภาษาตางๆนี้ ตองคงความหมายเดิมของประโยคทดสอบ
ดวย เชน แมทําปลาราบองทรงเครื่องขายที่ตลาดเย็นทุกวันอาทิตยใชไหม  ดังปรากฏในภาคผนวก  ก  
หากผูบอกภาษาสามารถพูดประโยคเปนภาษาที่ตองการทดสอบมากกวา ๕ ประโยคจาก ๑๐ 
ประโยคผูวิจัยจะถือวาเปนประชากรที่มีความสามารถในการพูดภาษานั้นพรอมทั้งบันทึกเสียงของ
ผูชวยผูวิจัยและผูบอกภาษาไว 

   ๓.๕.๑.๒.๒ การทดสอบความสามารถในการฟง การทดสอบ
ความสามารถในการฟงภาษาไทยโคราช ภาษาเขมรและภาษาลาว ผูชวยวิจัยจะอานประโยคทดสอบ
เปนภาษาที่ตองการทดสอบ จากนั้นใหผูบอกภาษาบอกความหมายของประโยคที่ไดยินเปนภาษา
ตามกลุมชาติพันธุของตนเอง สวนการทดสอบความสามารถในการฟงภาษาไทยมาตรฐาน ผูชวย-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๘

วิจัยจะอานประโยคทดสอบเปนภาษาไทยมาตรฐานแลวใหผูบอกภาษาบอกความหมายของประโยค
ที่ไดยินเปนภาษาตามกลุมชาติพันธุของผูบอกภาษา เชน สงกรานตปนี้มีประกวดรองเพลงดวยนะ  
ดังปรากฏในภาคผนวก   ก   หากผูบอกภาษาสามารถฟงเขาใจมากกวา ๕ ประโยคจาก ๑๐ ประโยค
จะถือวามีความสามารถในการฟงพรอมทั้งบันทึกเสียงของผูชวยผูวิจัยและผูบอกภาษาเอาไว 

   ๓.๕.๑.๒.๓ การสัมภาษณเกี่ยวกับการเลือกภาษาตามแวดวงการใชภาษา
ตางๆของผูบอกภาษาโดยใชขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ ๓ เปนการสัมภาษณในสถานการณที่ผู-
บอกภาษาเลือกใชเมื่อพูดกับบุคคลตางๆภายในแวดวงการใชภาษาหนึ่งๆ ภาษาที่เลือกใชหมายถึง 
ภาษาที่มีการใชมากที่สุดในสถานการณนั้นๆอาจมีการใชหลายภาษาเทาๆกันก็ได โดยทุกภาษาที่
ปรากฏวามีการใช ผูวิจัยถือวามีความถี่เทากับ ๑ เหมือนกันหมด เชน แวดวงการใชภาษากับคน-
แปลกหนาจะพิจารณาภาษาที่เร่ิมพูดกับคนแปลกหนากอนเปนสําคัญ  อนึ่ง แวดวงการใชภาษาที่
โรงเรียนผูวิจัยพบวามีเฉพาะกลุมวัยรุนเทานั้น สวนวัยกลางคนและวัยชราไมปรากฏการใชแวดวงนี้
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลการวิเคราะหของแวดวงดังกลาวจึงเปนขอมูลของกลุมวัยรุนเทานั้น ใน
กรณีที่ผูบอกภาษาไมมีประสบการณในแวดวงการใชภาษาใดภาษาหนึ่ง ผูวิจัยจะถือวาไมมีภาษาที่
เลือกใชในแวดวงการใชภาษานั้นๆ 

๓.๕.๒ ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 ผูวิจัยจะเก็บขอมูลภาษา ๒ ชวง คือ 

ชวงที่ ๑ ตั้งแตเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ – มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการลงพื้นที่เก็บ-
ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของหมูบาน จํานวนประชากรและคัดเลือกประชากรที่ใชในงานวิจัย 

ชวงที่ ๒ ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนการลงพื้นที่
สัมภาษณผูบอกภาษาที่ไดคัดเลือกไวแลวในชั้นตน  เกี่ยวกับความสามารถในการใชภาษาและการ
เลือกใชภาษาโดยอาศัยผูชวยวิจัยรวมดวย เพื่อนําขอมูลมาใชในการวิเคราะหตอไป 

๓.๕.๓ การจัดระเบียบขอมูล 

๓.๕.๓.๑ แยกกลุมขอมูลตามกลุมชาติพันธุของผูบอกภาษาออกเปน  ๓  กลุม คือ
เขมร ไทยโคราชและลาว  

๓.๕.๓.๒ จากขอ ๓.๕.๓.๑ แยกกลุมยอยออกตามเพศของผูบอกภาษาออกเปน    
๒ กลุม คือ ชายและหญิง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๒๙

๓.๕.๓.๓ จากขอ ๓.๕.๓.๒ แยกกลุมยอยออกตามอายุของผูบอกภาษาออกเปน    
๓ กลุม  คือ  กลุมวัยรุน  อายุ  ๑๕-๒๕  ป  กลุมวัยกลางคน  อายุ  ๓๕-๔๕ ป  และกลุมวัยชรา อายุ 
๕๕-๖๕ ป 

๓.๖ การวิเคราะหขอมูล  

เมื่อจัดระเบียบขอมูลตามขอ ๓.๕.๓ แลว จะวิเคราะหขอมูลของประชากรทีละกลุมโดยนํา
ขอมูลของทุกรายการมานับความถี่เปนลําดับขั้น ดังนี้ 

 ๓.๖.๑ การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูบอกภาษา โดยนําขอมูลสวนตัวของประชากรแตละ
กลุมมานับความถี่ของประชากร เกี่ยวกับระดับการศึกษา ภาษาแรก อาชีพ ภูมิลําเนาเดิม ที่อยูปจจุบัน 
สถานภาพการสมรส ความสัมพันธในครอบครัวและกลุมชาติพันธุของบิดามารดาและคูสมรส     
(ถามี) ภาษาแรกของบิดามารดาและคูสมรส (ถามี) แลวนํามาคํานวณเปนรอยละ 

 ๓.๖.๒ การวิเคราะหภาษาตามแวดวงการใชภาษาตางๆ โดยวิเคราะห ๒ แวดวง คือ 

  ๓.๖.๒.๑ แวดวงการใชภาษาในชุมชน หมายถึง แวดวงการใชภาษาภายในหมูบาน
สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย ที่บานและในหมูบาน 

  ๓.๖.๒.๒ แวดวงการใชภาษานอกชุมชน หมายถึง แวดวงการใชภาษาที่ไมไดอยู
ภายในหมูบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย           
ที่โรงเรียน ที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ ที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ ที่โรงพยาบาลอําเภอ
ลําปลายมาศ ที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศและที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ   

 สวนการวิเคราะหผูวิจัยใชนับความถี่ของภาษาที่เลือกใชแตละรายการแลวคํานวณหาคาของ
รอยละ อนึ่ง วิธีการดําเนินการวิจัยดังไดแจงรายละเอียดไปแลวนั้น ผูวิจัยจะศึกษาภาวะหลายภาษา
ของประชากรชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ถึงหนาที่
ของภาษาที่มีใชในชุมชนและการเลือกใชภาษาของประชากรโดยจะวิเคราะหภาษาตามตัวแปรที่ได
ตั้งสมมติฐานไว  ไดแก แวดวงการใชภาษา กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ ไปทีละตัวแปรจนครบ 

บทตอไปผูวิจัยจะศึกษาหนาที่ของภาษาและความสามารถในการใชภาษาของประชากร
ชุมชนบานสวนใหญ เพื่อใหทราบถึงหนาที่ของภาษาแตละภาษาที่มีใชในชุมชนและเพื่อใหทราบวา
ประชากรในชุมชนมีความสามารถดานการใชภาษาในลักษณะใดบางกลาวคือสามารถพูดและฟง
ภาษาใดกอนจะเขาสูการศึกษาและการวิเคราะหในบทอื่นๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๓๐

บทท่ี ๔ 
 

หนาท่ีของภาษาและความสามารถในการใชภาษาของประชากรชุมชนบานสวนใหญ 
 

หนาที่ของภาษา (language function) เปนบทบาทของภาษาในสังคม สังคมที่มีภาษาใชหนึ่ง 
ภาษา ภาษานั้นจะทําหนาที่ทุกอยาง เชน เปนภาษาประจําชาติ ภาษาการศึกษา ภาษาศาสนา เปนตน 
สวนสังคมหลายภาษา หนาที่จะกระจายไปตามภาษาตางๆซึ่งอาจซ้ําซอนกันได เชน ภาษาใน
ประเทศไทย ภาษาไทยมาตรฐานทําหนาที่เปนภาษาประจําชาติ ภาษาราชการ ภาษาบาลีทําหนาทีเ่ปน
ภาษาศาสนา ภาษาไทยมาตรฐานก็ทําหนาที่นี้ดวยในบางโอกาส (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ ๒๕๓๒ : 
๑๑๐) ชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมยเปนชุมชนหลาย
ภาษา (multilingual community) แหงหนึ่งในประเทศไทย ประชากรสวนใหญในชุมชนมี
ความสามารถในการพูดและฟงภาษาไดหลายภาษา แตละภาษาที่มีใชชุมชนจึงมีหนาที่แตกตางกัน
ออกไปและบางภาษาทําหนาที่ซํ้าซอนกัน ผลการศึกษาหนาที่ของภาษาและความสามารถในการใช
ภาษาของประชากรชุมชนบานสวนใหญมีดังนี้ 

 
๔.๑ หนาท่ีของภาษาในชุมชนบานสวนใหญ 
  

๔.๑.๑ ภาษาทีมี่ใชในชุมชน 
 บานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีลักษณะที่เรียกวา 
ชุมชนหลายภาษา จากการสํารวจภาษาของผูวิจัยพบวา ชุมชนแหงนี้มีภาษาที่ใชติดตอส่ือสารกันอยู
ทั้งสิ้น ๖ ภาษา ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาไทยถิ่น
อีสานหรือภาษาลาว ภาษาเขมรและภาษาสวย มีจํานวนประชากรที่พูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ ภาษาที่มีใชในชมุชนบานสวนใหญ ** 
 

ลําดับ ภาษา จํานวนประชากร รอยละ 
๑ ไทยโคราช ๑๘๙ ๖๒.๕๙ 
๒ เขมร ๖๐ ๑๙.๘๗ 
๓ ไทยถิ่นอีสาน ๔๙ ๑๖.๒๓ 
๔ ไทยถิ่นกลาง ๓ ๑.๐๐ 
๕ สวย ๑ ๐.๓๔ 
 รวม ๓๐๒ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่  ๑ ภาษาที่ประชากรใชพดูเปนภาษาแรกมากที่สุดคือภาษาไทยโคราชคิดเปน

รอยละ ๖๒.๕๙ ตามดวยภาษาเขมร รอยละ ๑๙.๘๗ ภาษาไทยถิ่นอีสาน รอยละ ๑๖.๒๓ ภาษาไทย
ถ่ินกลาง รอยละ ๑ และภาษาสวย รอยละ ๐.๓๔ 

ผูวิจัยพบวาจํานวนประชากรที่พูดภาษาตางๆเปนภาษาแรกจะมีจํานวนมากกวาจํานวน
ประชากรที่แยกตามชาติพันธุ  ทั้งนี้เพราะมีประชากรบางคนที่พูดภาษาแรกไมตรงตามกลุมชาติพันธุ
ของตนเอง เชน พอกับแมเปนกลุมชาติพันธุเขมร  แตพอถึงรุนลูกกลับสอนใหลูกพูดภาษาไทย
โคราชซึ่งเปนภาษาที่ประชากรสวนใหญในทองถ่ินใชกันมากกวาเปนภาษาแรก   และอีกกรณีหนึ่งที่
พบก็คือพอกับแมเปนคนละกลุมชาติพันธุกัน  เชน พอเปนลาว แมเปนเขมร      กรณีนี้ทั้งพอและแม
จะเลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่งกับลูกหรืออาจจะเลือกใชภาษาไทยโคราชซึ่งเปนภาษาที่ไดรับการ
ยอมรับมากกวาโดยสอนใหลูกพูดเปนภาษาแรก เปนตน อาจกลาวไดวาภาวะหลายภาษาของสมาชิก
ครอบครัวเดียวกันเกิดจากการที่ประชากรตางกลุมชาติพันธุมาอยูรวมกันและมีเหตุที่ทําใหไม
สามารถใชภาษาเดียวรวมกันไดทั้งหมด ประชากรจึงตองเลือกใชภาษาใดภาษาหนึ่งที่ตนถนัดหรือ
อาจเลือกภาษาตามอิทธิพลของภาษาเพื่อนบานหรือภาษาที่ประชากรในชุมชนยอมรับมากกวา 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวา บางครอบครัวที่พูดภาษาเดียวกันนั้นสมาชิกในครอบครัวอาจไมใชคน

                                    
*
 ประชากรที่ผานการศึกษาจากโรงเรียนมาแลวมีความสามารถในการใชภาษาไทยมาตรฐานทุก-

คน ภาษาไทยมาตรฐานแตกตางจากภาษาไทยถิ่นกลางกลาวคือ ภาษาไทยถิ่นกลางคือภาษาที่พูดโดยผูพูดท่ี
อยูในจังหวัดตางๆทางภาคกลางของประเทศไทย สวนภาษาไทยมาตรฐานคือภาษาไทยที่ไดรับการยอมรับ
วาเปนตัวแทนของภาษาในประเทศไทย เปนภาษาราชการของประเทศ และใชโดยสื่อมวลชนและผูท่ีมี
การศึกษาในทุกทองถิ่น ไมจําเพาะเจาะจงวาเปนคนที่อยูทางภาคกลางของประเทศ แตท้ังสองภาษาก็จะมี
ความคลายคลึงกันมากทั้งทางดานระบบเสียงและคําศัพท 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๑

กลุมชาติพันธุเดียวกันเสมอไป เมื่อสมาชิกในครอบครัวมาอยูรวมกันหากประชากรมีความสามารถ
ในการพูดภาษาของสมาชิกสวนใหญของครอบครัวไดก็จะไมเกิดภาวะหลายภาษาขึ้นในครอบครัว
นั้น 
 

๔.๑.๒ หนาท่ีของภาษาในชมุชน ** 
 

 ๔.๑.๒.๑ ภาษากลาง (lingua franca) 
 ภาษากลางของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาไทยโคราช ภาษาเขมรและภาษาลาว โดย
ภาษาไทยโคราชเปนภาษากลางระหวางประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชกับประชากรกลุมชาติ-
พันธุอ่ืนๆที่สามารถพูดและฟงภาษาไทยโคราชเขาใจได ภาษาเขมรเปนภาษากลางระหวางประชากร
กลุมชาติพันธุเขมรกับประชากรกลุมชาติพนัธุอ่ืนๆที่สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจได สวน
ภาษาลาวเปนภาษากลางระหวางประชากรกลุมชาติพันธุลาวกับประชากรกลุมชาติพนัธุอ่ืนๆที่
สามารถพูดและฟงภาษาลาวเขาใจได  
 
  ๔.๑.๒.๒ ภาษาหลัก (major language) 

ภาษาหลักของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยโคราช  ทั้งนี้
เนื่องมาจากภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาราชการของประเทศ สวนภาษาไทยโคราชเปนภาษาที่มีคน
ใชเปนภาษาแรกมากกวารอยละ ๒๕ ของประชากรทั้งหมดกลาวคือ มีประชากรในชุมชนพูด
ภาษาไทยโคราชเปนภาษาแรกจํานวน ๑๘๙ คน จากประชากรทั้งหมด ๓๐๒ คน คิดเปนรอยละ 
๖๒.๕๙  

 
  ๔.๑.๒.๓ ภาษารอง (minor language) 
 ภาษารองของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาเขมรและภาษาลาวเพราะทั้ง ๒ ภาษาดังกลาวมี
ประชากรใชเปนภาษาแรกมากกวารอยละ ๕ ของประชากรทั้งหมดกลาวคือ  มีประชากรในชุมชนใช
ภาษาเขมรเปนภาษาแรกจํานวน ๖๐ คน จากประชากรทั้งหมด ๓๐๒ คน คิดเปนรอยละ ๑๙.๘๗  
และภาษาลาวมีประชากรใชเปนภาษาแรกจํานวน ๔๙ คน จากประชากรทั้งหมด ๓๐๒ คน คิดเปน
รอยละ ๑๖.๒๓  
                                    

* ประเภทของภาษาตั้งแตขอ ๔.๑.๒.๔ ถึงขอ ๔.๑.๒.๙ ผูวิจัยไดวิเคราะหตามหลักการแบง
ประเภทของภาษาของ William A Stewart (๑๙๖๘ : ๕๔๐-๕๔๑ อางถึงในประพนธ จุนทวิเทศ ๒๕๓๒ : 
๑๙๔-๑๙๙) และชื่อประเภทของภาษาไดยึดตาม อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (๒๕๓๒)   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๒

  ๔.๑.๒.๔ ภาษาราชการ (official language) 
 ภาษาราชการของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราชและภาษา
ลาว โดยภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ผูใหญบานหรือหนวยงานราชการใชในการประกาศแจง
ขาวสารตางๆของทางราชการแกสมาชิกในชุมชน มรรคทายกใชประกอบพิธีทางพุทธศาสนาที่วัด 
พิธีกรใชกลาวในโอกาสตางๆ   เชน งานแตงงาน งานศพ งานขึ้นบานใหม เปนตน ใชในการเรียน
การสอนที่โรงเรียน ใชกับเจาหนาที่ในสถานที่ราชการและใชในกรณีที่เปนทางการ สวนภาษาไทย
โคราชและภาษาลาวเปนภาษาที่ประชากรในชุมชนใชในการติดตอกับหนวยงานทางราชการในกรณี
ที่ไมสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดและเมื่อมีความเขินอายที่จะใชภาษาไทยมาตรฐาน 
 
  ๔.๑.๒.๕ ภาษาสําหรับสื่อสารในวงกวาง (language of wider communication) 

ภาษาสําหรับสื่อสารในวงกวางของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทย
โคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร 

ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาราชการของประเทศที่ประชากรผูที่ผานการศึกษาในโรงเรียน
สามารถพูดและฟงเขาใจได ทั้งยังสามารถเรียนรูไดจากสื่อตางๆไดอีกดวย ประชากรจึงสามารถใช
ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาสําหรับสื่อสารในระดับกวางมาก  ตั้งแตระดับชุมชนจนถึง
ระดับประเทศ  
 ภาษาลาวเปนภาษาของประชากรสวนใหญที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชติดตอส่ือสาร
กัน นอกจากนั้นยังถือวาเปนภาษาที่สองที่คนสวนใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถพูดและ
ฟงเขาใจได ภาษาลาวจึงเปนภาษากลางในการสื่อสารกันระหวางคนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมทั้ งประชากรในชุมชนบ านสวนใหญ เมื่ อตอง เดินทางไปยั งสถานที่ต างๆของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนใกลเคียงที่ประชากรพูดภาษาลาว รวมทั้งกลุมชาติพันธุลาวในชุมชน 
 ภาษาไทยโคราชเปนภาษาที่คนสวนใหญในเขตอําเภอลําปลายมาศใชติดตอส่ือสารกัน 
ประชากรในชุมชนจะใชภาษาไทยโคราชเมื่อสนทนากับคนแปลกหนาและเมื่ออยูในสถานการณที่
เปนทางการมากขึ้น นอกจากนี้อําเภอลําปลายมาศยังมีพื้นที่ติดตอกับเขตจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง
ประชากรในจังหวัดนครราชสีมาสวนใหญจะใชภาษาไทยโคราชเชนเดียวกัน ประชากรจึงสามารถ
ใชภาษาไทยโคราชกับประชากรกลุมนี้ได อีกทั้งในตัวจังหวัดบุรีรัมยก็มีประชากรที่พูดภาษาไทย
โคราชดวย 
 ภาษาเขมรเปนภาษาดั้งเดิมของประชากรในชุมชน นอกจากนี้ยังเปนภาษาดั้งเดิมของคนใน
เขตอีสานใต ไดแก บุรีรัมย สุรินทร ศรีสะเกษ ดังนั้นภาษาเขมรจึงมีความสําคัญเมื่อประชากรตอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๓

เดินทางไปยังบริเวณตางๆที่มีประชากรกลุมชาติพันธุเขมรอาศัยอยูและสามารถสนทนากับประชากร
เหลานั้นได 
 
 ภาษาสําหรับสื่อสารในวงกวางสามารถสรุปไดดังนี้ 
 

 
ระดับประเทศ 

 
ภาษาไทยมาตรฐาน 

 
 

ระดับภาค(ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ) 
 

ภาษาไทยมาตรฐาน          ภาษาลาว 
 

 
ระดับจังหวดั(บุรีรัมย) 

 
ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาไทยโคราช     ภาษาเขมร  ภาษาลาว   

 
 

ระดับอําเภอ(ลําปลายมาศ) 
 

ภาษาไทยมาตรฐาน    ภาษาลาว    
  ภาษาไทยโคราช     ภาษาเขมร 

 
 

ชุมชน 
   

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๔

  ๔.๑.๒.๖ ภาษาเฉพาะกลุม (group language) 
 ภาษาเฉพาะกลุมของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาเขมร ภาษาลาวและภาษาไทยโคราช 
กลาวคือ  ภาษาเขมรเปนภาษาเฉพาะกลุมของประชากรกลุมชาติพันธุเขมร  ภาษาลาวเปนภาษา
เฉพาะกลุมของประชากรกลุมชาติพันธุลาว และภาษาไทยโคราชเปนภาษาเฉพาะกลุมของประชากร
กลุมชาติพันธุไทยโคราช นอกจากนี้ยังมีภาษาเฉพาะกลุมอื่นๆอีก ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทยถิ่นกลาง
และภาษาสวย แตมีเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับประชากรกลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและ
กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
 
  ๔.๑.๒.๗ ภาษาการศึกษา (educational language) 
 ภาษาการศึกษาของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาไทยมาตรฐานเชนเดียวกันกับนักเรียน 
นักศึกษาทั่วประเทศ 
 
  ๔.๑.๒.๘ ภาษาสอนตามโรงเรียน (school - subject language) 
 ภาษาสอนตามโรงเรียนของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาไทยมาตรฐาน เปนภาษาที่นักเรียน
ทุกคนตองใชพูด อานและเขียนตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา ภาษาอังกฤษก็เชนเดียวกัน แตมีขอแตกตางกันคือ 
เมื่อกอนเด็กจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อข้ึนชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ และ ๖ แตปจจุบันเริ่มสอนตั้งแต
เขาชั้นอนุบาลและสอนจนจบหลักสูตร เปนเชนนี้ทุกโรงเรียน 
 
  ๔.๑.๒.๙ ภาษาศาสนา (religious language) 
 ภาษาศาสนาของชุมชนบานสวนใหญคือภาษาบาลี ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาเขมร พระ
ที่วัดบานสวนใหญจะสวดมนตเปนภาษาบาลี เวลาที่เทศนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนจะใชภาษาไทย
มาตรฐานเปนสวนใหญ และมีเทศนาสั่งสอนเปนภาษาเขมรบางในบางโอกาส 
 
๔.๒ ความสามารถในการใชภาษาของประชากรชุมชนบานสวนใหญ 
 

ในชุมชนหลายภาษา (multilingual community) ประชากรจะมีความสามารถในการใชภาษา
อยางหลากหลาย หรือที่เรียกกันวาการมภีาวะหลายภาษา (multilingualism) ในงานวิจยันีจ้ะเลือก
ศึกษากรณีศึกษาชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ผูวิจยัได
กําหนดตัวแปรเพื่อใชในการศึกษา ๓ ตัวแปร คือ กลุมชาติพันธุ เพศและอายุโดยแบงกลุมชาติพนัธุ
ออกเปน ๓ กลุม คือ กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพนัธุไทยโคราช กลุมชาติ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๕

พันธุละ ๒๔ คน แบงเพศออกเปน ๒ เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง อยางละ ๓๖ คน และแบงอายุ
ออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมวัยรุน (อายุ ๑๕-๒๕ ป) กลุมวัยกลางคน (อายุ ๓๕-๔๕ ป) และกลุมวัย
ชรา (อายุ ๕๕-๖๕ ป) กลุมละ ๒๔ คน รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน ความสามารถในการใชภาษาในงานวิจัย
นี้จะศกึษาความสามารถดานการพูดและความสามารถดานการฟงภาษาตางๆของประชากรชุมชน
บานสวนใหญเทานั้น ไมรวมถึงความสามารถดานการอาน ผลการศึกษาปรากฏดังนี ้
 

๔.๒.๑ ความสามารถดานการพูด 
 ความสามารถดานการพดูภาษาตางๆของประชากรในชุมชนบานสวนใหญ ผูวิจยัจะจําแนก
การศึกษาตามกลุมชาติพันธุ เพศและอายุ ขอมูลไดมาจากการสัมภาษณตามแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษา ประโยคทดสอบความสามารถดานการพูด ดังที่ปรากฏในภาคผนวก ก 
ความสามารถดานการพดูของประชากรมีดงันี้ 
 

๔.๒.๑.๑ ความสามารถดานการพูดตามกลุมชาตพิันธุ      
ความสามารถดานการพดูภาษาตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญตามกลุมชาติพันธุ 

ผูวิจัยจะจําแนกการศึกษาโดยแบงกลุมชาตพิันธุออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติ-
พันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ดังนี้ 
 
๔.๒.๑.๑.๑ กลุมชาตพิันธุเขมร 
 ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรมีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดงัตารางที่ ๒ 
 
ตารางที่ ๒ ความสามารถดานการพูดของกลุมชาติพันธุเขมร 
 

จํานวนภาษาที่พูดได กลุมชาติพันธุเขมร 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ร - ๑ (ค-ท) ๑(ค-ท-ล) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ชร - ๑(ค-ล) ๒(ค-ล-ข) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ร - ๒(ค-ท) ๑(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ก - ๓(ค-ท) ๑(ค-ท-ข) - 
ข-ญ-ชร - - ๒(ค-ล-ข) ๒(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๗ ๗ ๑๐ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๒๙.๑๗ ๒๙.๑๗ ๔๑.๖๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๖

จากตารางที่ ๒ แสดงใหเหน็วาประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสามารถพูดได  ๔  ภาษามาก 
ที่สุดคือรอยละ ๔๑.๖๗ ตามดวย ๓ ภาษาและ ๒ ภาษาจํานวนเทากนัคือรอยละ ๒๙.๑๗ และไมมี
ประชากรคนใดที่พูดไดเพยีงภาษาเดียว  
 

๔.๒.๑.๑.๒ กลุมชาติพนัธุลาว 
 ประชากรกลุมชาติพันธุลาวมีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๓ 
 
ตารางที่ ๓ ความสามารถดานการพูดของกลุมชาติพันธุลาว 

 
จํานวนภาษาที่พูดได กลุมชาติพันธุลาว 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ล-ช-ร - ๑(ล-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ก - ๓(ล-ท) ๑(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ชร - ๑(ล-ค) ๓(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ร - ๔(ล-ท) - - 
ล-ญ-ก - ๔(ล-ท) - - 
ล-ญ-ชร - ๑(ล-ค) ๒(ล-ค-ท) ๑(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๑๔ ๙ ๑ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๕๘.๓๔ ๓๗.๕๐ ๔.๑๖ 
 
จากตารางที่ ๓ แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมชาติพันธุลาวสามารถพูดได   ๒  ภาษา 

มากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๓๗.๕๐ และ ๔ ภาษาคือรอยละ ๔.๑๖ และ
ไมมีประชากรคนใดที่พดูไดเพียงภาษาเดยีว  
 

๔.๒.๑.๑.๓ กลุมชาตพิันธุไทยโคราช 
 ประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชมีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๗

ตารางที่ ๔ ความสามารถดานการพูดของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
 

จํานวนภาษาที่พูดได กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ค-ช-ร - ๒(ค-ท) ๒(ล-ค-ท) - 
ค-ช-ก ๑(ค) ๓(ค-ท) - - 
ค-ช-ชร ๑(ค) ๓(ค-ล) - - 
ค-ญ-ร ๑(ค) ๓(ค-ท) - - 
ค-ญ-ก - ๑(ค-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
ค-ญ-ชร ๑(ค) ๒(ค-ล) ๑(ล-ค-ท) - 
รวม ๔ ๑๔ ๖ ๐ 

คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ ๕๘.๓๔ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๔ แสดงใหเหน็วาประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสามารถพูดได ๒ ภาษา
มากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๒๕.๐๐ และ ๑ ภาษาคอืรอยละ ๑๖.๖๗ 
ทั้งนี้พบวาไมมีประชากรคนใดที่สามารถพูดได ๔ ภาษาและยังเปนกลุมชาติพันธุเดียวที่มีประชากร
พูดไดภาษาเดยีวในขณะที่ประชากรกลุมชาติพันธุอ่ืนๆจะสามารถพูดได ๒ ภาษาขึ้นไปเปนอยาง-
นอย 

 
จากตารางความสามารถดานการพูดของประชากรตามกลุมชาติพันธุสามารถสรุปไดดัง

แผนภูมิที่ ๑ 
 

แผนภูมทิี ่๑ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามกลุมชาติพันธุ
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๑ ๒ ๓ ๔
จํานวนภาษาที่พูดได

(ภาษา)

จํานวประชากร(รอยละ)
กลุมชาติพันธุเขมร
กลุมชาติพันธุลาว
กลุมชาติพันธุไทยโคราช

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๘

๔.๒.๑.๒ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามเพศ 
ความสามารถดานการพดูภาษาตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญตามเพศ ผูวิจัยจะ

จําแนกการศึกษาโดยแบงประชากรออกเปน ๒ เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง ดังนี ้
 

๔.๒.๑.๒.๑ เพศชาย 
 ประชากรเพศชายมีความสามารถในการพดูภาษาตางๆ ดงัตารางที่ ๕ 
 
ตารางที่ ๕ ความสามารถดานการพูดของเพศชาย 
 

จํานวนภาษาที่พูดได เพศชาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ร - ๑ (ค-ท) ๑(ค-ท-ล) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ชร - ๑(ค-ล) ๒(ค-ล-ข) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ร - ๑(ล-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ก - ๓(ล-ท) ๑(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ชร - ๑(ล-ค) ๓(ล-ค-ท) - 
ค-ช-ร - ๒(ค-ท) ๒(ล-ค-ท) - 
ค-ช-ก ๑(ค) ๓(ค-ท) - - 
ค-ช-ชร ๑(ค) ๓(ค-ล) - - 
รวม ๒ ๑๕ ๑๒ ๗ 

คิดเปนรอยละ ๕.๕๖ ๔๑.๖๗ ๓๓.๓๔ ๑๙.๔๕ 
 
 จากตารางที่ ๕ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายสามารถพูดได  ๒ ภาษามากที่สุดคอืรอยละ 
๔๑.๖๗ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๓๓.๓๔ สวนประชากรทีส่ามารถพูดได ๔ ภาษามีรอยละ 
๑๙.๔๕ และ ๑ ภาษามีรอยละ ๕.๕๖ 
 

๔.๒.๑.๒.๒ เพศหญิง 
ประชากรเพศหญิงมีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๖ 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๓๙

ตารางที่ ๖ ความสามารถดานการพูดของเพศหญิง 
 

จํานวนภาษาที่พูดได เพศหญิง 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ญ-ร - ๒(ค-ท) ๑(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ก - ๓(ค-ท) ๑(ค-ท-ข) - 
ข-ญ-ชร - - ๒(ค-ล-ข) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ล-ญ-ร - ๔(ล-ท) - - 
ล-ญ-ก - ๔(ล-ท) - - 
ล-ญ-ชร - ๑(ล-ค) ๒(ล-ค-ท) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ร ๑(ค) ๓(ค-ท) - - 
ค-ญ-ก - ๑(ค-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
ค-ญ-ชร ๑(ค) ๒(ค-ล) ๑(ล-ค-ท) - 
รวม ๒ ๒๐ ๑๐ ๔ 

คิดเปนรอยละ ๕.๕๖ ๕๕.๕๖ ๒๗.๗๘ ๑๑.๑๒ 
 

จากตารางที่ ๖ แสดงใหเหน็วาประชากรเพศหญิงสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุดคอืรอยละ 
๕๕.๕๖ ตามดวย ๓ ภาษาคอืรอยละ ๒๗.๗๘ สวนประชากรที่พูดได ๔ ภาษามีรอยละ ๑๑.๑๒ และ 
๑ ภาษามีรอยละ ๕.๕๖  

 
จากตารางความสามารถดานการพูดของประชากรตามเพศสามารถสรุปไดดังแผนภูมทิี่ ๒ 
 

แผนภูมทิี ่๒ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามเพศ
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๔๐

๔.๒.๑.๓ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามอายุ 
ความสามารถดานการพดูภาษาตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญตามอายุ ผูวิจัยจะ

จําแนกการศึกษาโดยแบงอายุออกเปน ๓ กลุมอายุ คือ กลุมวัยรุน (อายุ ๑๕-๒๕ ป) กลุมวัยกลางคน 
(อายุ ๓๕-๔๕ ป) และกลุมวยัชรา (อายุ ๕๕-๖๕ ป) ดังนี้ 
 

๔.๒.๑.๓.๑ กลุมวัยรุน  
ประชากรกลุมวัยรุนมีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๗ 
 

ตารางที่ ๗ แสดงความสามารถดานการพูดของกลุมวัยรุน  
 

จํานวนภาษาที่พูดได กลุมวัยรุน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ร - ๑(ค-ท) ๑(ค-ท-ล) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ร - ๒(ค-ท) ๑(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ร - ๑(ล-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ร - ๔(ล-ท) - - 
ค-ช-ร - ๒(ค-ท) ๒(ล-ค-ท) - 
ค-ญ-ร ๑(ค) ๓(ค-ท) - - 
รวม ๑ ๑๓ ๗ ๓ 

คิดเปนรอยละ ๔.๑๖ ๕๔.๑๗ ๒๙.๑๗ ๑๒.๕๐ 
 
 จากตารางที่ ๗ แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมวัยรุนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุดคอื 
รอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๒๙.๑๗ สวนประชากรที่พูดได ๔ ภาษามีรอยละ 
๑๒.๕๐ และ ๑ ภาษามีรอยละ ๔.๑๖ 

 
๔.๒.๑.๓.๒ กลุมวัยกลางคน  

ประชากรกลุมวัยกลางคนมีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๘ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๑

ตารางที่ ๘ แสดงความสามารถดานการพูดของกลุมวัยกลางคน 
 

จํานวนภาษาที่พูดได กลุมวัยกลางคน 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ก - ๓(ค-ท) ๑(ค-ท-ข) - 
ล-ช-ก - ๓(ล-ท) ๑(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ก - ๔(ล-ท) - - 
ค-ช-ก ๑(ค) ๓(ค-ท) - - 
ค-ญ-ก - ๑(ค-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
รวม ๑ ๑๔ ๕ ๔ 

คิดเปนรอยละ ๔.๑๖ ๕๘.๓๔ ๒๐.๘๔ ๑๖.๖๗ 
 
จากตารางที่ ๘ แสดงใหเหน็วาประชากรกลุมวัยกลางคนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด 

คือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวย ๓ ภาษาคอืรอยละ ๒๐.๘๔ สวนประชากรที่พูดได ๔ ภาษามีรอยละ 
๑๖.๖๗ และ ๑ ภาษามีรอยละ ๔.๑๖  

 
๔.๒.๑.๓.๑ กลุมวัยชรา 

ประชากรกลุมวัยชรามีความสามารถในการพูดภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๙ 
 

ตารางที่ ๙ แสดงความสามารถดานการพูดของกลุมวัยชรา 
 

จํานวนภาษาที่พูดได กลุมวัยชรา 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ชร - ๑(ค-ล) ๒(ค-ล-ข) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ชร - - ๒(ค-ล-ข) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ชร - ๑(ล-ค) ๓(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ชร - ๑(ล-ค) ๒(ล-ค-ท) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ช-ชร ๑(ค) ๓(ค-ล) - - 
ค-ญ-ชร ๑(ค) ๒(ค-ล) ๑(ล-ค-ท) - 
รวม ๒ ๘ ๑๐ ๔ 

คิดเปนรอยละ ๘.๓๔ ๓๓.๓๔ ๔๑.๖๗ ๑๖.๖๗ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๒

 จากตารางที่ ๙ แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมวัยชราสามารถพูดได ๓ ภาษามากที่สุดคือ 
รอยละ ๔๑.๖๗ ตามดวย ๒ ภาษาคือรอยละ ๓๓.๓๔ สวนประชากรที่พูดได ๔ ภาษามีรอยละ 
๑๖.๖๗ และ ๑ ภาษามีรอยละ ๘.๓๔ 
 

จากตารางความสามารถดานการพูดของประชากรตามอายุสามารถสรุปไดดังแผนภูมทิี่ ๓ 
 

แผนภูมทิี ่๓ ความสามารถดานการพูดของประชากรตามอายุ
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.๖๗

๘.
๓๔

๓๓
.๓
๔

๔๑
.๖๗

๑๖
.๖๗

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

๑ ๒ ๓ ๔
จํานวนภาษาที่พูดได

(ภาษา)

จํานวประชากร(รอยละ)
กลุมวัยรุน

กลุมวัยกลางคน
กลุมวัยชรา

 
 
ภาพรวมความสามารถดานการพูดของประชากรบานสวนใหญ 
 

ความสามารถดานการพดูตามกลุมชาติพนัธุ 
  กลุมชาติพันธุเขมร 

กลุมชาติพันธุเขมรสามารถพูดได ๔ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษาและ ๒ ภาษา
จํานวนเทากนั และไมมีประชากรคนใดทีพู่ดไดเพียงภาษาเดยีว  

เพศชายพดูได ๔ ภาษามากทีสุ่ด ตามดวย ๓ ภาษาและ ๒ ภาษา สวนเพศหญิงพูด 
ได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษาและ ๔ ภาษา การที่เพศชายสามารถพูดได ๔ ภาษา
มากกวาเพศหญิงเพราะเพศชายมีความจําเปนตองออกนอกบานเพื่อพบปะสนทนากบัเพื่อน
บานมากกวาเพศหญิงจึงเกิดการเรียนรูภาษาตางๆไดมากกกวา ขณะทีเ่พศหญิงสวนใหญจะ
อยูดูแลบานไมคอยไดออกไปนอกบานมากนักจึงเกิดการเรียนรูภาษาไดนอย อีกทั้งจากการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๓

สัมภาษณพบวาเพศหญิง  สวนใหญเห็นความสําคัญของการพูดไดหลายภาษานอยกวาเพศ
ชาย  

กลุมวัยกลางคนสามารถพูดได ๔ ภาษามากที่สุด  สวนกลุมวัยรุนและกลุมวัยชรา
สามารถพูดได  ๔ ภาษานอยกวากลุมวัยกลางคนเชนเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันอยาง
ชัดเจนเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการพูดได ๓ ภาษากลาวคือ กลุมวัยรุนจะพูดได ๓ 
ภาษา คือ ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาไทยมาตรฐาน สวนกลุมวัยชราจะพูดได ๓ 
ภาษา คือ ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว และภาษาเขมร อยางไรก็ดี กลุมวัยชราสามารถพูดได 
๓ ภาษาขึ้นไปมากที่สุด ตามดวยกลุมวัยกลางคนและกลุมวัยรุน และพบวาแนวโนมการพูด
ภาษาเขมรไดจะนอยลงเมื่อประชากรมีอายุนอยลง แตจะพูดภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาไทยโคราชเพิ่มมากขึ้นและคาดวากลุมวัยรุนรุนตอไปของกลุมชาติพันธุเขมรจะพูด
ภาษาแรกของตนไดนอยลงเพราะภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน
เร่ิมเขามามีบทบาทมากขึ้นและมีจํานวนประชากรที่พูดและฟงภาษาเขมรไดนอยลง 
 

  กลุมชาติพันธุลาว 
กลุมชาติพันธุลาวสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษาและ  

๔ ภาษา และไมมปีระชากรที่พูดไดเพียงภาษาเดยีว  
เพศชายพูดได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๒ ภาษาสวนเพศหญิงพูดได ๒ ภาษามาก

ที่สุด ตามดวย ๓ ภาษาและ ๔ ภาษา  เพศชายสามารถพูดได ๓ ภาษามากกวาเพศหญิงเพราะ
เพศชายมีความจําเปนตองออกนอกบานเพื่อพบปะสนทนากับเพื่อนบานมากกวาเพศหญิงจึง
เกิดการเรียนรูภาษาตางๆไดมากกกวา ขณะที่เพศหญิงสวนใหญจะอยูดูแลบานไมคอยได
ออกไปนอกบานมากนักจึงเกิดการเรียนรูภาษาไดนอยและเพศหญิงสวนใหญเห็น
ความสําคัญของการพูดไดหลายภาษานอยกวาเพศชายเชนเดียวกับกลุมชาติพันธุเขมร 

กลุมวัยรุนและกลุมวัยกลางคนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษา
เชนเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจนเมื่อพิจารณาจากความสามารถในการพูด
ได ๒ ภาษากลาวคือ กลุมวัยรุนจะมีความสามารถในการพูดภาษาลาวและภาษาไทย
มาตรฐาน สวนกลุมวัยกลางคนจะมีความสามารถในการพูดภาษาลาวและภาษาไทยโคราช 
กลุมวัยชราจะสามารถพูดได ๓ ภาษามากที่สุดและพบวามีกลุมวัยชราเพศหญิงบางคน
สามารถพูดภาษาเขมรไดดวย อยางไรก็ดีแนวโนมการใชภาษาของกลุมชาติพันธุลาวพบวา
ประชากรสวนใหญยังคงเลือกใชภาษาแรกของตนอยางสม่ําเสมอทุกเพศทุกวัยเพราะภาษา
ลาวเปนภาษาที่คนสวนใหญสามารถฟงเขาใจได ดังนั้นประชากรจึงไมมีความจําเปนที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๔

จะตองเรียนรูที่จะพูดภาษาอื่นมากนัก แตก็พบวากลุมวัยรุนเริ่มสนใจที่จะเรียนรูภาษาอื่นๆ 
ไดแก ภาษาไทยโคราช ซ่ึงเปนภาษาที่คนสวนใหญในอําเภอลําปลายมาศบริเวณเขตเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศพูดกันเปนสวนใหญ และภาษาไทยมาตรฐานซึ่งถือวาเปนภาษาสําคัญที่
ใชในวงการราชการและสื่อตางๆ  

 
  กลุมชาติพันธุไทยโคราช 

กลุมชาติพันธุไทยโคราชสามารถพูดได  ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษาและ ๑ 
ภาษา และไมมีประชากรที่พูดได ๔ ภาษากลาวคือ ไมมีประชากรที่พูดภาษาเขมรได ทั้งยัง
พบวาเปนกลุมชาติพันธุเดียวที่มีประชากรพูดได ๑ ภาษาขณะที่กลุมชาติพันธุอ่ืนจะพูดได 
๒ ภาษาขึ้นไปเปนอยางนอย  

เพศชายและเพศหญิงสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุดเชนเดียวกัน ตามดวย ๓ 
ภาษาและ ๑ ภาษา แตจะมีความแตกตางกันคือเพศหญิงจะสามารถพูดได ๓ ภาษามากกวา
เพศชาย ซ่ึงขอมูลนี้จะแตกตางจากการเลือกใชภาษาของกลุมชาติพันธุเขมรและกลุมชาติ-
พันธุลาว กลาวคือเพศหญิงมีความสามารถในการพูดไดหลายภาษามากกวาเพศชาย ที่เปน
เชนนี้เนื่องมาจากเพศหญิงกลุมชาติพันธุไทยโคราชสวนใหญมีความกระตือรือรนที่จะ
เรียนรูภาษาตางๆมากกวาเพศชายโดยเฉพาะภาษาไทยมาตรฐาน  

กลุมวัยกลางคนสามารถพูดได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวยกลุมวัยรุนและกลุมวัย-
ชรา ที่เปนเชนนี้เพราะกลุมวัยรุนบางคนพูดลาวไมไดและกลุมวัยชราบางคนพูดภาษาไทย
มาตรฐานไมได แนวโนมการใชภาษาของกลุมชาติพันธุไทยโคราชพบวาประชากรยังคง
เลือกใชภาษาแรกของตนอยางสม่ําเสมอเพราะภาษาไทยโคราชเปนภาษาที่คนสวนใหญ
สามารถพูดและฟงเขาใจได เปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับจากคนทั้งในและ
นอกชุมชน แตก็พบวากลุมวัยรุนเริ่มสนใจที่จะเรียนรูภาษาอื่นๆ  ไดแก  ภาษาไทยมาตรฐาน
ซ่ึงถือวาเปนภาษาสําคัญที่ใชในวงการราชการและสื่อตางๆมากขึ้น 
 
ความสามารถดานการพูดตามเพศ 

ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนใหญสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตาม
ดวย ๓ ภาษา ๔ ภาษา และ ๑ ภาษา เชนเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันคือเพศชายจะ
สามารถพูดได ๓ ภาษาและ ๔ ภาษามากกวาเพศหญิง เพศหญิงจะสามารถพูดได ๒ ภาษา
มากเพศชาย  ทั้งนี้เพราะเพศชายมีความจําเปนตองออกนอกบานเพื่อพบปะสนทนากับเพื่อน
บานมากกวาเพศหญิงจึงเกิดการเรียนรูภาษาตางๆไดมากกกวา ขณะที่เพศหญิงสวนใหญจะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๕

อยูดูแลบานไมคอยไดออกไปนอกบานมากนักจึงเกิดการเรียนรูภาษาไดนอยและ เพศหญิง
สวนใหญเห็นความสําคัญของการพูดไดหลายภาษานอยกวาเพศชาย ยกเวนกลุมชาติพันธุ
ไทยโคราชเพศหญิงที่มีความสามารถในการพูดไดหลายภาษามากกวาเพศชาย ที่เปนเชนนี้
เนื่องมาจากเพศหญิงกลุมชาติพันธุไทยโคราชสวนใหญมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรู
ภาษาตางๆมากกวาเพศชายโดยเฉพาะภาษาไทยมาตรฐาน  

 
ความสามารถดานการพดูตามอายุ 

ประชากรกลุมวัยรุนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษา ๔ ภาษา 
และ ๑ ภาษา ประชากรกลุมวัยกลางคนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา 
๓ ภาษา และ ๑ ภาษา สวนประชากรกลุมวัยชราสามารถพูดได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย 
๒ ภาษา ๔ ภาษา และ ๑ ภาษา จากขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรกลุมวัยชราเปนกลุมที่
สามารถพูดไดหลายภาษามากที่สุด หรือเปนกลุมที่เห็นลักษณะของการมีภาวะหลายภาษา
เดนชัดที่สุด ตามดวยกลุมวัยกลางคนและกลุมวัยรุน อยางไรก็ดี กลุมวัยกลางคนเปนกลุมทีม่ี
ความสามารถในการพูดภาษาตางๆไดดีที่สุดเพราะเปนกลุมที่อยูระหวางชวงกลุมวัยรุนและ
กลุมวัยชรา โดยกลุมวัยรุนจะสามารถพูดภาษาเขมรไดเปนบางคนหรือพูดไมไดเลย กลุมวัย-
ชราจะสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดเปนบางคนหรือพูดไมไดเลย สวนกลุมวัยกลางคน
จะสามารถพูดไดทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐาน สามารถสรุปไดวา ประชากรที่มีอายุ
นอยลงจะสามารถพูดภาษาเขมรไดนอยลงและพูดภาษาไทยมาตรฐานไดมากขึ้น  

 
๔.๒.๒ ความสามารถดานการฟง 

 ความสามารถดานการฟงภาษาตางๆของประชากรในชุมชนบานสวนใหญ ผูวิจัยจะจําแนก
การศึกษาตามกลุมชาติพันธุ  เพศและอายุ  ขอมูลไดมาจากการสัมภาษณตามแบบทดสอบ
ความสามารถในการใชภาษา ประโยคทดสอบความสามารถดานการฟง ดังที่ปรากฏในภาคผนวก ก 
ความสามารถดานการฟงมีดังนี้ 
 

๔.๒.๒.๑ ความสามารถดานการฟงตามกลุมชาติพันธุ      
ความสามารถดานการฟงภาษาตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญตามกลุมชาติพันธุ 

ผูวิจัยจะจําแนกการศึกษาโดยแบงกลุมชาติพันธุออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติ-
พันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๖

๔.๒.๒.๑.๑ กลุมชาติพนัธุเขมร 
 ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรมีความสามารถในการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๐ 
 
ตารางที่ ๑๐ ความสามารถดานการฟงของกลุมชาติพันธุเขมร 
 

จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ กลุมชาติพันธุเขมร 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ชร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ร - - ๑(ค-ท-ล) ๓(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ชร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๐ ๑ ๒๓ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๔.๑๖ ๙๕.๘๔ 
 

จากตารางที่ ๑๐ แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษา
มากที่สุดคือรอยละ ๙๕.๘๔ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๔.๑๖ 

 
๔.๒.๒.๑.๒ กลุมชาติพนัธุลาว 

 ประชากรกลุมชาติพันธุลาวมีความสามารถในการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๑ 
 
ตารางที่ ๑๑ ความสามารถดานการฟงของกลุมชาติพันธุลาว 
 

จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ กลุมชาติพันธุลาว 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ล-ช-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ก - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ชร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ก - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ชร - - ๑(ล-ค-ท) ๓(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๐ ๒๑ ๓ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๑๒.๕๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๗

จากตารางที่ ๑๑ แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมชาติพันธุลาวสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษา
มากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวย ๔ ภาษาคือรอยละ ๑๒.๕๐ 

 
๔.๒.๒.๑.๓ กลุมชาติพนัธุไทยโคราช 

 ประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชมีความสามารถดานการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๒ 
 
ตารางที่ ๑๒ ความสามารถดานการฟงของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
 

จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ค-ช-ร - - ๔(ค-ท-ล) - 
ค-ช-ก - - ๓(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ช-ชร - - ๓(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ร - ๑(ค-ท) ๓(ค-ท-ล) - 
ค-ญ-ก - - ๒(ค-ท-ล) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ชร - - ๑(ค-ท-ล) ๓(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๑ ๑๖ ๗ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๔.๑๖ ๖๖.๖๗ ๒๙.๑๗ 
 

จากตารางที่ ๑๒ แสดงใหเห็นวาประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสามารถฟงเขาใจได ๓ 
ภาษามากที่สุดคือรอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวย ๔ ภาษาคือรอยละ ๒๙.๑๗ และ ๒ ภาษาคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๘

จากตารางความสามารถดานการฟงของประชากรตามกลุมชาติพันธุสามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ ๔ 
 

แผนภูมทิี ่๔ ความสามารถดานการฟงของประชากรตามกลุมชาติพันธุ

๐.๐
๐

๐.๐
๐ ๔.
๑๖

๙๕
.๘
๔

๐.๐
๐

๐.๐
๐

๘๗
.๕
๐

๑๒
.๕
๐

๐.๐
๐ ๔.
๑๖

๖๖
.๖๗

๒๙
.๑๗

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

๑ ๒ ๓ ๔
จํานวนภาษาท่ีฟงเขาใจ

 (ภาษา)

จํานวประชากร(รอยละ)
กลุมชาติพันธุเขมร
กลุมชาติพันธุลาว
กลุมชาติพันธุไทยโคราช

 
 
๔.๒.๒.๒ ความสามารถดานการฟงตามเพศ 

ความสามารถดานการฟงภาษาตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญตามเพศ ผูวิจัยจะ
จําแนกการศึกษาโดยแบงประชากรออกเปน ๒ เพศ ไดแก เพศชายและเพศหญิง ดังนี ้

 
๔.๒.๒.๒.๑ เพศชาย 

 ประชากรเพศชายมีความสามารถดานการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๔๙

ตารางที่ ๑๓  ความสามารถดานการฟงของเพศชาย 
 

จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ เพศชาย 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ช-ร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ช-ชร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ก - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ช-ชร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ค-ช-ร - - ๔(ค-ท-ล) - 
ค-ช-ก - - ๓(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ช-ชร - - ๓(ค-ท-ล) ๑(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๐ ๒๒ ๑๔ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๖๑.๑๒ ๓๘.๘๙ 
 
 จากตารางที่ ๑๓ แสดงใหเหน็วาประชากรเพศชายสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากทีสุ่ดคือ
รอยละ ๖๑.๑๒ ตามดวย ๔ ภาษาคือรอยละ ๓๘.๘๙ 
 

๔.๒.๒.๒.๒ เพศหญิง 
ประชากรเพศหญิงมีความสามารถดานการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๔ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๐

ตารางที่ ๑๔  ความสามารถดานการฟงของเพศหญิง 
 

จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ เพศหญิง 
๑ ๒ ๓ ๔ 

ข-ญ-ร - - ๑(ค-ท-ล) ๓(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ชร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ล-ญ-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ก - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ชร - - ๑(ล-ค-ท) ๓(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ร - ๑(ค-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
ค-ญ-ก - - ๒(ล-ค-ท) ๒(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ชร - - ๑(ล-ค-ท) ๓(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๑ ๑๖ ๑๙ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๒.๗๘ ๔๔.๔๕ ๕๒.๗๘ 
 
 จากตารางที่ ๑๔ แสดงใหเหน็วาประชากรเพศหญิงสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากทีสุ่ดคือ 
รอยละ ๕๒.๗๘ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๔๔.๔๕ และ ๒ ภาษาคือรอยละ ๒.๗๘  
 

จากตารางความสามารถดานการฟงของประชากรตามเพศสามารถสรุปไดดังแผนภูมทิี่ ๕ 
 

แผนภูมทิี ่๕ ความสามารถดานการฟงของประชากรตามเพศ

๐.๐
๐

๐.๐
๐

๖๑
.๑๒

๓๘
.๘๙

๐.๐
๐ ๒.
๗๘

๔๔
.๔๕ ๕๒

.๗๘

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

๑ ๒ ๓ ๔

จํานวนภาษาท่ีฟงเขาใจได
(ภาษา)

จํานวประชากร(รอยละ)

เพศชาย

เพศหญิง

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๑

๔.๒.๒.๓ ความสามารถดานการฟงตามอายุ 
ความสามารถดานการฟงภาษาตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญตามอายุ ผูวิจัยจะ

จําแนกการศึกษาโดยแบงอายุออกเปน ๓ กลุมอายุ คือ กลุมวัยรุน (อายุ ๑๕-๒๕ ป) กลุมวัยกลางคน 
(อายุ ๓๕-๔๕ ป) และกลุมวยัชรา (อายุ ๕๕-๖๕ ป) ดังนี้ 

 
๔.๒.๒.๓.๑ กลุมวัยรุน  

ประชากรกลุมวัยรุนมีความสามารถดานการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๕ 
 

ตารางที่ ๑๕ แสดงความสามารถดานการฟงของกลุมวัยรุน 
  
จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ กลุมวัยรุน 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ข-ช-ร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ร - - ๑(ค-ท-ล) ๓(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ค-ช-ร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ค-ญ-ร - ๑(ค-ท) ๓(ล-ค-ท) - 
รวม ๐ ๑ ๑๖ ๗ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๔.๑๖ ๖๖.๖๗ ๒๙.๑๗ 
 
 จากตารางที่ ๑๕ แสดงใหเหน็วาประชากรกลุมวัยรุนสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด
คือรอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวย ๔ ภาษาคือรอยละ ๒๙.๑๗ และ ๒ ภาษาคือรอยละ ๔.๑๖  
 

๔.๒.๑.๓.๒ กลุมวัยกลางคน  
ประชากรกลุมวัยกลางคนมีความสามารถดานการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๒

ตารางที่ ๑๖ แสดงความสามารถดานการฟงของกลุมวัยกลางคน 
 
จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ กลุมวัยกลางคน 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ข-ช-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ก - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ก - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ก - - ๔(ล-ค-ท) - 
ค-ช-ก - - ๓(ล-ค-ท) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ก - - ๒(ล-ค-ท) ๒(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๐ ๑๓ ๑๑ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๔.๑๗ ๔๕.๘๔ 

 
 จากตารางที่ ๑๖ แสดงใหเหน็วาประชากรกลุมวัยกลางคนสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามาก
ที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวย ๔ ภาษาคือรอยละ ๔๕.๘๔  
 

๔.๒.๑.๓.๑ กลุมวัยชรา 
ประชากรกลุมวัยชรามีความสามารถดานการฟงภาษาตางๆ ดังตารางที่ ๑๗ 

 
ตารางที่ ๑๗ แสดงความสามารถดานการฟงของกลุมวัยชรา 

 
จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ กลุมวัยชรา 

๑ ๒ ๓ ๔ 
ข-ช-ชร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ข-ญ-ชร - - - ๔(ข-ล-ค-ท) 
ล-ช-ชร - - ๔(ล-ค-ท) - 
ล-ญ-ชร - - ๑(ล-ค-ท) ๓(ข-ล-ค-ท) 
ค-ช-ชร - - ๓(ล-ค-ท) ๑(ข-ล-ค-ท) 
ค-ญ-ชร - - ๑(ล-ค-ท) ๓(ข-ล-ค-ท) 
รวม ๐ ๐ ๙ ๑๕ 

คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๓๗.๕๐ ๖๒.๕๐ 
 
 จากตารางที่ ๑๗ แสดงใหเหน็วาประชากรกลุมวัยชราสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากที่สุด
คือรอยละ ๖๒.๕๐ ตามดวย ๓ ภาษาคือรอยละ ๓๗.๕๐  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๓

จากตารางความสามารถดานการฟงของประชากรตามอายุสามารถสรุปไดดังแผนภูมทิี่ ๖ 
 

แผนภูมทิี ่๖ ความสามารถดานการฟงของประชากรตามอายุ
๐.๐
๐ ๔.๑
๖

๖๖
.๖๗

๒๙
.๑๗

๐.๐
๐

๐.๐
๐

๕๔
.๑๗

๔๕
.๘๔

๐.๐
๐

๐.๐
๐

๓๗
.๕๐

๖๒
.๕๐

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

๑ ๒ ๓ ๔

จํานวนภาษาที่ฟงเขาใจ
(ภาษา)

จํานวประชากร(รอยละ) กลุมวัยรุน

กลุมวัยกลางคน
กลุมวัยชรา

 
 
ภาพรวมความสามารถดานการฟงของประชากรบานสวนใหญ 
 

ความสามารถดานการฟงตามกลุมชาติพนัธุ 
  กลุมชาติพันธุเขมร 

 กลุมชาติพันธุเขมรสวนใหญ รอยละ ๙๕.๘๔ สามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษา คือ 
ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและภาษาไทย ยกเวนกลุมวัยรุนเพศหญิงบางคน   
รอยละ ๔.๑๖ ที่สามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษา คือ ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาไทย
มาตรฐาน และไมมีประชากรคนใดที่ฟงเขาใจได ๑ ภาษาและ ๒ ภาษา  

  กลุมชาติพันธุลาว 
 กลุมชาติพันธุลาวสวนใหญ รอยละ ๘๗.๕๐ สามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษา คือ ภาษา
ลาว ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน  ยกเวนกลุมวัยชราเพศหญิงบางคน รอยละ 
๑๒.๕๐ ที่สามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและ
ภาษาไทยมาตรฐาน และไมมีประชากรคนใดที่ฟงเขาใจได ๑ ภาษาและ ๒ ภาษา 

  กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
 กลุมชาติพันธุไทยโคราชสวนใหญ รอยละ ๖๖.๖๗ สามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษา 
คือ ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน ยกเวนกลุมวัยกลางคนและกลุมวัย-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๔

ชราบางคน รอยละ ๒๙.๑๗ ที่สามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษา คือ ภาษาเขมร ภาษาลาว 
ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน  และวัยรุนเพศหญิงบางคน รอยละ ๔.๑๖ ที่
สามารถฟงเขาใจได ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน และไมมี
ประชากรคนใดที่ฟงเขาใดได ๑ ภาษา 

  
ความสามารถดานการฟงตามเพศ 

ประชากรเพศชายสวนใหญสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา 
สวนประชากรเพศหญิงสวนใหญสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษา 
และ ๒ ภาษา และไมมีประชากรเพศชายคนใดที่ฟงเขาใจได ๑ ภาษา จากขอมูลแสดงให
เห็นวา แมประชากรเพศหญิงจะสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากกวาเพศชายแตก็สามารถ
พูดได ๔ ภาษานอยกวาเพศชาย ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก เพศหญิงแมจะไมคอยออกนอกบาน
มากเทากับเพศชายหรือตองติดตอพูดคุยมากเทากับเพศชาย ผูวิจัยสังเกตจากประสบการณที่
เปนคนในชุมชนพบวาเพศหญิงสวนใหญกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนรูภาษาดวยความ
สนใจ ดังนั้นจึงสามารถฟงภาษาตางๆเขาใจไดดีแมจะพูดไมไดก็ตาม 

 
ความสามารถดานการฟงตามอายุ  

ประชากรกลุมวัยรุนสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา ๒ 
ภาษา และ ๑ ภาษา ประชากรกลุมวัยกลางคนสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด ตาม
ดวย ๔ ภาษา สวนประชากรกลุมวัยชราสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ 
ภาษา จากขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรกลุมวัยชราเปนกลุมที่สามารถฟงไดหลายภาษา
มากที่สุดหรือเปนกลุมที่เห็นลักษณะของการมีภาวะหลายภาษาเดนชัดที่สุด ตามดวยกลุม 
วัยกลางคนและกลุมวัยรุน กลาวคือความสามารถดานการฟงจะลดนอยลงไปตามอายุของ
ผูฟงดวยเชนกัน  

 
 จากการศึกษาหนาที่ของภาษาพบวา ภาษาแตละภาษามีหนาที่แตกตางกันอยางชัดเจน 
ประชากรสวนใหญสามารถพูดและฟงเขาใจได ๒ ภาษาเปนอยางนอย ทั้งนี้ความสามารถในการใช
ภาษาของประชากรขึ้นอยูกับปจจัย ไดแก กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ  ในบทตอไปผูวิจัยจะศึกษาการ
เลือกใชภาษาตามแวดวงตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญ ซ่ึงเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ผูวิจัยได
ตั้งสมมติฐานไวในงานวิจัยนี้  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๕๖

บทท่ี ๕ 
 

การเลือกใชภาษาตามแวดวงตางๆของประชากรชุมชนบานสวนใหญ 
 
 ผูวิจัยจะพิจารณาแวดวงการใชภาษาของประชากรชุมชนบานสวนใหญโดยดูจากสถานที่ 
ไดแก แวดวงการใชภาษาในหมูบานและแวดวงการใชภาษานอกหมูบาน หากเปนแวดวงการใช
ภาษาในหมูบานสวนใหญจะเปนบุคคลซึ่งผูบอกภาษารูจักคุนเคยดีอยูแลวจะพิจารณาจากกลุมชาติ-
พันธุของผูฟงคือกําหนดจากภาษาแรกของผูฟง ยกเวนกรณีการใชภาษากับคนแปลกหนาผูบอกภาษา
จะเลือกใชภาษาโดยพิจารณากลุมชาติพันธุของผูฟงจากความเขาใจของผูพูด กรณีดังกลาวจะใชกับ
การพิจารณาแวดวงการใชภาษานอกหมูบานดวย แวดวงการใชภาษาในชุมชนบานสวนใหญสามารถ
แบงออกไดเปน ๒ แวดวงภาษาใหญๆ ไดแก 
  ๕.๑. แวดวงการใชภาษาในชุมชน 
  ๕.๒. แวดวงการใชภาษานอกชุมชน 
 ผูวิจัยไดศึกษาแวดวงการใชภาษาในชุมชนและแวดวงการใชภาษานอกชุมชนโดยวิเคราะห
ตามตัวแปรที่ไดตั้งไว คือ กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 
๕.๑ แวดวงการใชภาษาในชมุชน 
 แวดวงการใชภาษาในชุมชน หมายถึง แวดวงการใชภาษาภายในหมูบานสวนใหญ ตาํบลลาํ-
ปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย แวดวงการใชภาษาที่บาน ไดแก การ
เลือกใชภาษากับสมาชิกในครอบครัว    แวดวงการใชภาษาในหมูบาน   ไดแก   การเลือกใชภาษากับ
เพื่อนบาน การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา การเลือกใช
ภาษากับพระและการเลือกใชภาษากับคนขายของ   
 

๕.๑.๑ การเลือกใชภาษาตามกลุมชาติพันธุ 
การเลือกใชภาษาของประชากรตามกลุมชาติพันธุ     ผูวิจัยจะจําแนกศึกษาตามกลุมชาติ-

พันธุ    ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร   กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช   โดยจะพิจารณา
ไปทีละแวดวงภาษาจนครบทั้ง ๖ แวดวง ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๗

๕.๑.๑.๑ แวดวงการใชภาษาที่บาน 
     แวดวงการใชภาษาที่บานในการศึกษานี ้  หมายถึง แวดวงการใชภาษาภายในครอบครัวของผูบอก
ภาษากับสมาชกิในครอบครัว การศกึษานี้จะพจิารณาจากกลุมชาติพนัธุของผูพูด ไดแก กลุมชาติ
พันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาตพิันธุไทยโคราช หากผูบอกภาษาคนใดไมมีประสบการณ
การเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่บานเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุใดกลุมชาติพันธุหนึ่งผูวิจยัก็
จะไมขอมูลนัน้มาวิเคราะห ดังนี ้

 
๕.๑.๑.๑.๑ กลุมชาตพิันธุเขมร 

 เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากบัสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ
จะปรากฏผลการเลือกใชภาษาดังตารางที่ ๑๘ 
 
ตารางที่ ๑๘ การเลือกใชภาษาที่บานของกลุมชาติพันธุเขมร 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ค/๑ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๑ ค/๔ ท/๑ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๑ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๒ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๒ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๒ ค/๔ ค/๔ 
รวม ข/๑๒,ค/๑๒ ล/๕,ค/๗ ค/๒๔ ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ข/๕๐,ค/๕๐ ล/๒๐.๘๓,ค/๒๙.๑๗ ค/๑๐๐ ท/๔.๑๖ 
 
จากตารางที ่ ๑๘ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรกับ

สมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี ้ เมื่อพูดกับกลุมชาตพิันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาเขมรและภาษาไทยโคราชเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกบักลุมชาติพันธุลาวประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๒๐.๘๓ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ เมื่อพูด
กับกลุมชาติพนัธุไทยโคราชประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดยีวคือรอยละ 
๑๐๐ และเมือ่พูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ 
๔.๑๖  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๘

๕.๑.๑.๑.๒ กลุมชาตพิันธุลาว 
    เมื่อประชากรกลุมชาติพนัธุลาวสนทนากับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติ
พันธุตางๆ ผล 

การเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๑๙ 
 

ตารางที่ ๑๙ การเลือกใชภาษาที่บานของกลุมชาติพันธุลาว 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ล-ช-ร ล/๒ ล/๔ ค/๒ - 
ล-ช-ก ล/๓ ล/๓,ท/๑ ล/๓ ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๒ ล/๔ ล/๓,ค/๑ - 
ล-ญ-ร ล/๑ ล/๔ ล/๓ - 
ล-ญ-ก ล/ ล/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๑ - 
ล-ญ-ชร ล/๓ ล/๔ ล/๒ ท/๑ 
รวม ล/๑๔ ล/๒๑,ค/๒,ท/๑ ล/๑๒,ค/๔ ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ล/๕๘.๓๔ ล/๘๗.๕,ค/๘.๓๔,ท/๔.๑๖ ล/๕๐,ค/๑๖.๖๗ ท/๘.๓๔ 

 
จากตารางที่ ๑๙ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวกับ

สมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔  เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐  ตามดวยภาษาไทยโคราช รอยละ ๘.๓๔ และภาษาไทย
มาตรฐาน รอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุด 
คือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๖.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ อ่ืนๆ
ประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๘.๓๔  
  

๕.๑.๑.๑.๓ กลุมชาตพิันธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสนทนากับสมาชกิในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุ

ตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๐ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๕๙

 
ตารางที่ ๒๐ การเลือกใชภาษาที่บานของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 

 
จากตารางที่ ๒๐  แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราช

กับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกบักลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ  ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาเขมรคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพดู
กับกลุมชาติพนัธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาลาว 
รอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกบักลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด 
รอยละ ๙๕.๘๔ และไมมีประชากรคนใดที่มีประสบการณการเลอืกใชภาษากับสมาชิกที่เปนกลุม
ชาติพันธุอ่ืนๆ  

 
๕.๑.๑.๒ แวดวงการใชภาษาในหมูบาน  

 แวดวงการใชภาษาในหมูบานในงานวิจยันี ้ หมายถึง แวดวงการใชภาษาภายในชุมชนบาน
สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ไดแก การเลือกใชภาษากับเพื่อน-
บาน การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา  การเลือกใชภาษา
กับพระและการเลือกใชภาษากับคนขายของ ดังนี ้
 

๕.๑.๑.๒.๑ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบาน 
      การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีทีใ่ชภาษากับเพื่อนบาน การศึกษานี้จะพิจารณาจาก 

กลุมชาติพันธุของผูพูด ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
ดังนี ้
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ  

ค-ช-ร ค/๓ ค/๒ ค/๔ - 
ค-ช-ก ค/๓ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๒ ค/๓ ค/๔ - 
ค-ญ-ร ค/๒ ค/๒ ค/๓ - 
ค-ญ-ก ค/๒ ล/๑,ค/๑ ค๔ - 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๒ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
รวม ค/๑๔,ข/๒ ค/๑๒,ล/๓ ค/๒๓ - 

คิดเปนรอยละ ค/๕๘.๓๔,ข/๘.๓๔ ค/๕๐,ล/๑๒.๕ ค/๙๕.๘๔ - 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๐

 
    ๕.๑.๑.๒.๑.๑ กลุมชาติพนัธุเขมร 
     เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๑ 

 
ตารางที่ ๒๑ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของกลุมชาติพันธุเขมร 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๔ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ข/๑๒,ค/๑๒ ล/๑๔,ค/๑๐ ค/๒๔ ท/๒,ค/๒๒ 

คิดเปนรอยละ ข/๕๐,ค/๕๐ ล/๕๘.๓๔,ค/๔๑.๖๗ ค/๑๐๐ ท/๘.๓๔,ค/๙๑.๖๗ 
 

จากตารางที่ ๒๑ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรกับ
เพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษา
เขมรและภาษาไทยโคราชเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ เมื่อพูดกับกลุม
ชาติพันธุไทยโคราชประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดียวคือรอยละ ๑๐๐ และ
เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๙๑.๖๗ ตาม
ดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๑.๑.๒.๑.๒ กลุมชาติพนัธุลาว 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุลาวสนทนากับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาดังตารางที่ ๒๒ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๑

 
ตารางที่ ๒๒ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของกลุมชาติพันธุลาว 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๒,ค/๒ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
รวม ล/๒๐,ค/๒,ท/๑,ข/๑ ล/๒๑,ค/๓ ล/๑๐,ค/๑๔ ล/๑๒,ค/๑๐,ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ล/๘๓.๓๔,ค/๘.๓๔ 
ท/๔.๑๖,ข/๔.๑๖ 

ล/๘๗.๕, 
ค/๑๒.๕ 

ล/๔๑.๖๗, 
ค/๕๘.๓๔ 

ล/๕๐,ค/๔๑.๖๗, 
ค/๘.๓๔ 

 
จากตารางที่  ๒๒ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวกับ

เพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔  ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔  และภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาเขมรเทากันคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือ      
รอยละ ๔๑.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ 
๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๑.๑.๒.๑.๓ กลุมชาติพนัธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสนทนากับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ  

ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๒

 
ตารางที่ ๒๓ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 

 

 
จากตารางที่ ๒๓ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราช

กับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐานเทากันคือ    
รอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ     
รอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อ
พูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ 
ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗  

 
๕.๑.๑.๒.๒ การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน 

 การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน การศึกษานี้จะพิจารณา
จากกลุมชาติพันธุของผูพูด ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทย
โคราช ดังนี้ 
 

๕.๑.๑.๒.๒.๑ กลุมชาติพันธุเขมร 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ  

ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๔ 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว โคราช อื่นๆ 

ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๘,ข/๓,ท/๓ ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ ค/๒๑,ท/๓ ค/๒๐,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๕,ข/๑๒.๕, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๗๐.๘๔,ล/๑๖.๖๗, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ ค/๘๓.๓๔,ท/๑๖.๖๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๓

 
ตารางที่ ๒๔ การเลือกใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบานของกลุมชาติพันธุเขมร 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ข/๑๒,ค/๑๒ ล๑๓,ค/๑๑ ค/๒๔ ท/๒,ค/๒๒ 

คิดเปนรอยละ ข/๕๐,ค/๕๐ ล/๕๔.๑๗,ค/๔๕.๘๔ ค/๑๐๐ ท/๘.๓๔,ค/๙๑.๖๗ 
 

จากตารางที่  ๒๔ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรกับคน-
รูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐานเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะ
เลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๕.๘๔ เมื่อพูด
กับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดียวคือรอยละ 
๑๐๐ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๙๑.๖๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  

 
๕.๑.๑.๒.๒.๒ กลุมชาติพันธุลาว 

เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุลาวสนทนากับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผล
การเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๔

 
ตารางที่ ๒๕ การเลือกใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบานของกลุมชาติพันธุลาว 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
รวม ล/๒๐,ค/๒,ท/๑,ข/๑ ล/๒๓,ค/๑ ล/๑๐,ค/๑๔ ล/๑๑,ค/๑๑,ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ล/๘๓.๓๔,ค/๘.๓๔, 
ท/๔.๑๖,ข/๔.๑๖ 

ล/๙๕.๘๔,ค/๔.๑๖ ล/๔๑.๖๗,ค/๕๘.๓๔ ล/๔๕.๘๔,ค/๔๕.๘๔, 
ท/๘.๓๔ 

 
จากตารางที่  ๒๕  แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวกับคน-

รูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔  ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔  และภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาเขมรเทากันคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๙๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติ-
พันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาว
คือรอยละ ๔๑.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาลาวและภาษาไทย
โคราชมากที่สุดเทากันคือรอยละ  ๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
  

๕.๑.๑.๒.๒.๓ กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสนทนากับคนร ู จักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุ 

ตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๖ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๕

 
ตารางที่ ๒๖  การเลือกใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบานของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 

 

  
จากตารางที่ ๒๖ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราช

กับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
และภาษาเขมรคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๖.๖๗  
 

๕.๑.๑.๒.๓ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา 
 การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับคนแปลกหนา การศึกษานี้จะพิจารณาจาก
กลุมชาติพันธุของผูพูด ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ผล
การเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๗ 
 
 
 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ  

ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๙,ข/๒,ท/๓ ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ ค/๒๑,ท/๓ ค/๒๐,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๙.๑๗,ข/๘.๓, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๗๐.๘๔,ล/๑๖.๖๗, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ ค/๘๓.๓๔,ท/๑๖.๖๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๖

 
ตารางที่ ๒๗ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาของกลุมชาติพันธุตางๆ 

 
กลุมชาติพันธุ

เขมร 
ภาษาที่เลือกใช 

 
กลุมชาติพันธุ

ลาว 
ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ

ไทยโคราช 
ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ค/๔ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ค/๔ ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ล/๔ ล-ญ-ก ล/๔ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๓,ล/๑ ล-ญ-ชร ล/๔ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑  ล/๑๘,ค/๖  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๙๕.๘๔,ล/๔.๑๖  ล/๗๕,ค/๒๕  ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ 
 

จากตารางที่ ๒๗ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุตางๆเมื่อ
สนทนากับคนแปลกหนาดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๙๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๕ และกลุมชาติพันธุไทยโคราช
ประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือ 
รอยละ ๑๒.๕๐ 
  

๕.๑.๑.๒.๔ การเลือกใชภาษากับพระ 
การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับพระ  การศึกษานี้จะพิจารณาจากกลุมชาติ-

พันธุของผูพูด  ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช ดังนี้ 
 

๕.๑.๑.๒.๔.๑ กลุมชาติพนัธุเขมร 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๗

 
ตารางที่ ๒๘ การเลือกใชภาษากับพระของกลุมชาติพันธุเขมร 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ  
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ข/๑๒,ค/๑๒ ล๑๓,ค/๑๑ ค/๒๔ ท/๒,ค/๒๒ 

คิดเปนรอยละ ข/๕๐,ค/๕๐ ล/๕๔.๑๗,ค/๔๕.๘๔ ค/๑๐๐ ท/๘.๓๔,ค/๙๑.๖๗ 
   

จากตารางที่ ๒๘ แสดงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรภายในหมูบาน 
กรณีการเลือกใชภาษากับพระดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาเขมรและ
ภาษาไทยโคราชจํานวนเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษา
ลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๕.๘๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติ-
พันธุไทยโคราชประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดียวคือรอยละ ๑๐๐ และเมื่อ
พูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๙๑.๖๗ ตามดวย
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
  

๕.๑.๑.๒.๔.๒ กลุมชาติพันธุลาว 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุลาวสนทนากับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๘

 
ตารางที่ ๒๙ การเลือกใชภาษากับพระของกลุมชาติพันธุลาว 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๔ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๓,ค/๑ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
รวม ล/๒๐,ค/๒,ท/๑,ข/๑ ล/๒๒,ค/๒ ล/๑๑,ค/๑๓ ล/๑๑,ค/๑๑,ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ล/๘๓.๓๔,ค/๘.๓๔, 
ท/๔.๑๖,ข/๔.๑๖ 

ล/๙๑.๖๗,ค/๘.๓๔ ล/๔๕.๘๔,ค/๕๔.๑๗ ท/๔๕.๘๔,ค/
๔๕.๘๔,ท/๘.๓๔ 

 
จากตารางที่ ๒๙ แสดงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวภายในหมูบาน 

กรณีการเลือกใชภาษากับพระดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔  ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔  และภาษาไทยมาตรฐานกับ
ภาษาเขมรเทากันคือรอยละ ๔.๑๖   เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๙๑.๖๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือ     
รอยละ ๔๕.๘๔ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาลาวและภาษาไทย
โคราชมากที่สุดเทากันคือรอยละ ๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๑.๑.๒.๔.๓ กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสนทนากับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๐ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๖๙

 
ตารางที่ ๓๐ การเลือกใชภาษากับพระของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 

 

 
จากตารางที่ ๓๐ แสดงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชภายใน

หมูบาน กรณีการเลือกใชภาษากับพระดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาเขมรกับภาษาไทยมาตรฐานเทากันคือรอยละ 
๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับ
กลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวย
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ อ่ืนๆประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ 
  

๕.๑.๑.๒.๕ การเลือกใชภาษากับคนขายของ 
 การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีใชภาษากับคนขายของ การศึกษานี้จะพิจารณาจากกลุม
ชาติพันธุของผูพูด ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพนัธุไทยโคราช ดังนี้ 
 

๕.๑.๑.๒.๕.๑ กลุมชาติพันธุเขมร 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ 

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๑ 
 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาติพันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว ไทยโคราช อ่ืนๆ 

ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๘,ข/๓,ท/๓ ค๑๗,ล/๔,ท/๓ ค/๒๑,ท/๓ ค/๒๐,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๕,ข/๑๒.๕, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๗๐.๘๔,ล/๑๖.๖๗, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ ค/๘๓.๓๔,ท/๑๖.๖๗ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๐

 
ตารางที่ ๓๑ การเลือกใชภาษากับคนขายของของกลุมชาติพันธุเขมร 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ  
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ข/๑๒,ค/๑๒ ล/๑๓,ค/๑๑ ค/๒๔ ท/๒,ค/๒๒ 

คิดเปนรอยละ ข/๕๐,ค/๕๐ ล/๕๔.๑๗,ค/๔๕.๘๔ ค/๑๐๐ ท/๘.๓๔,ค/๙๑.๖๗ 
  

จากตารางที่ ๓๑ แสดงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรภายในหมูบาน 
กรณีการเลือกใชภาษากับคนขายของดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษา
เขมรกับภาษาไทยโคราชเทากันคือรอยละ ๕๐  เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๕.๘๔ เมื่อพูดกับกลุม
ชาติพันธุไทยโคราชประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดียวคือรอยละ ๑๐๐ และ
เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๙๑.๖๗ ตาม
ดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๑.๑.๒.๕.๒ กลุมชาติพันธุลาว 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุลาวสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๑

 
ตารางที่ ๓๒ การเลือกใชภาษากับคนขายของของกลุมชาติพันธุลาว 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๔ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
รวม ล/๒๐,ค/๒,ท/๑,ข/๑ ล/๒๓,ค/๑ ล/๑๑,ค/๑๓ ล/๑๑,ค/๑๑ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ล/๘๓.๓๔,ค/๘.๓๔,     
ท/๔.๑๖,ข/๔.๑๖ 

ล/๙๕.๘๔,ค/๔.๑๖ ล/๔๕.๘๔,ค/๕๔.๑๗ ล/๔๕.๘๔,ค/๔๕.๘๔, 
ท/๘.๓๔ 

 
จากตารางที่ ๓๒ แสดงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาว ภายในหมูบาน 

กรณีการเลือกใชภาษากับคนขายของดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษา
ลาวมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔  ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔  และภาษาไทย
มาตรฐานกับภาษาเขมรเทากันคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๙๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติ-
พันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาว
คือรอยละ ๔๕.๘๔ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาลาวกับภาษาไทย
โคราชมากที่สุดเทากันคือรอยละ ๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๑.๑.๒.๕.๓ กลุมชาติพันธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผล 

การเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๓ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๒

 
ตารางที่ ๓๓ การเลือกใชภาษากับคนขายของของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 

 

 
จากตารางที่ ๓๓ แสดงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวภายในหมูบาน 

กรณีการเลือกใชภาษากับคนขายของดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และ
ภาษาเขมรคือรอยละ ๘.๓๔  เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔  ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๖.๖๗  
 
 ๕.๑.๒ การเลือกใชภาษาตามเพศ 

การเลือกใชภาษาของประชากรตามเพศ ผูวิจัยจะจําแนกศึกษาตามเพศ ไดแก เพศชายและ
เพศหญิง โดยจะพิจารณาไปทีละแวดวงภาษาจนครบทั้ง ๖ แวดวง ดังนี้ 

 
 ๕.๑.๒.๑ แวดวงการใชภาษาที่บาน 
แวดวงการใชภาษาที่บานในการศึกษานี้ หมายถึง  แวดวงการใชภาษาภายในครอบครัวของ

ผ ู บอกภาษา กรณีใชภาษากับสมาชิกในครอบครัว โดยจะพิจารณาจากเพศ ดังนี้ 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๙,ข/๒,ท/๓ ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ ค/๒๑,ท/๓ ค/๒๐,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๙.๑๗,ข/๘.๓๔, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๗๐.๘๔,ล/๑๖.๖๗, 
ท/๑๒.๕ 

ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ ค/๘๓.๓๔,ท/๑๖.๖๗ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๓

 
  ๕.๑.๒.๑.๑ เพศชาย 

    เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาดังตารางที่ ๓๔ 

 
ตารางที่  ๓๔  การเลือกใชภาษาที่บานของเพศชาย 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ค/๑ ค/๔ - 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๑ ค/๔ ท/๑ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๑ ค/๔ - 
ล-ช-ร ล/๒ ล/๔ ค/๒ - 
ล-ช-ก ล/๓ ล/๓,ท/๑ ล/๓ ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๒ ล/๔ ล/๓,ค/๑ - 
ค-ช-ร ค/๓ ค/๒ ค/๔ - 
ค-ช-ก ค/๓ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๒ ค/๓ ค/๔ - 
รวม ค/๑๓,ข/๘,ล/๗ ค/๑๐,ล/๑๔,ท/๑ ค/๒๗,ล/๖ ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ค/๓๖.๑๒,ข/๒๒.๒๓,    
ล/๑๙.๔๕ 

ค/๒๗.๗๘,ล/๓๘..๘๙, 
ท/๒.๗๘       

ค/๗๕,ล/๑๖.๖๗ 
 

ท/๕.๕๖ 

 
จากตารางที่ ๓๔ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับสมาชิก

ในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๓๖.๑๒ ตามดวยภาษาเขมรคือรอยละ ๒๒.๒๓ และภาษาลาว
คือรอยละ ๑๙.๔๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ 
๓๘.๘๙ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๗.๗๘ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘ เมื่อ
พูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตาม
ดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗  และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๕.๕๖ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๔

 
   ๕.๑.๒.๑.๒ เพศหญิง 
      เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนากับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๕ 

 
ตารางที่ ๓๕  การเลือกใชภาษาที่บานของเพศหญิง 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๒ ค/๔ - 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๒ ค/๔ - 
ล-ญ-ร ล/๑ ล/๔ ล/๓ - 
ล-ญ-ก ล/๓ ล/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๑ - 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒ - 
ค-ญ-ร ค/๒,ท/๑ ค/๒ ค/๓,ท/๑ ท/๑ 
ค-ญ-ก ค/๒ ล/๑,ค/๑ ค/๔ - 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๒ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
รวม ค/๑๓,ข/๗,ล/๗ ค/๑๑,ล/๑๕ ค/๒๔,ล/๖,ท/๑ ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๓๖.๑๒,ข/๑๙.๔๕,  
ล/๑๙.๔๕    

ค/๓๐.๕๖,ล/๔๑.๖๗ ค/๖๖.๖๗,ล/๑๖.๖๗,  
ท/๒.๗๘ 

ท/๒.๗๘ 

 
จากตารางที่ ๓๕ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อสนทนากับ

สมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๓๖.๑๒ ตามดวยภาษาลาวและภาษาเขมรจํานวนเทากัน
คือรอยละ ๑๙.๔๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ 
๔๑.๖๗  ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๐.๕๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ อ่ืนๆประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๒.๗๘ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๗๕

 
  ๕.๑.๒.๒ แวดวงการใชภาษาภายในหมูบาน 
    แวดวงการใชภาษาในหมูบานในงานวิจัยนี้ หมายถึง แวดวงการใชภาษาภายในชุมชนบานสวน
ใหญ  ตําบลลําปลายมาศ  อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย   ไดแก   การเลือกใชภาษากับเพื่อน
บาน การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาและการเลือกใช
ภาษากับคนขายของ ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาภายในหมูบานจะปรากฏ
ดังนี้ 
 
   ๕.๑.๒.๒.๑ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบาน 
 การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับเพื่อนบาน การศึกษานี้จะพิจารณาจากเพศ
ของผูบอกภาษา ดังนี้ 

   ๕.๑.๒.๒.๑.๑ เพศชาย 
เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๓๖ 
 
ตารางที่  ๓๖  การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของเพศชาย 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๔ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๑๑,ท/๑ ค/๑๑,ล/๒๕ ค/๓๐,ล/๖ ค/๒๕,ล/๗,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ข/๒๒.๒๓,  
ล/๓๐.๕๖,  ท/๒.๗๘ 

ค/๓๐.๕๖,ล/๖๙.๔๕,      ค/๘๓.๓๔,ล/๑๖.๖๗ ค/๖๙.๔๕,ล/๑๙.๔๕, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๖

 จากตารางที่ ๓๖ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับเพื่อน-
บานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖ ภาษาเขมรคือรอยละ 
๒๒.๒๓ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลอืกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๐.๕๖ เมื่อพูดกับกลุม
ชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษา
ลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๙.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๑.๑๒ 
 
    ๕.๑.๒.๒.๑.๒ เพศหญิง 

เมื่อประชากรหญิงสนทนากบัเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพนัธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๓๗ 

 
ตารางที่  ๓๗ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของเพศหญงิ 
  

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๒,ค/๒ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๙,ท/๓ ค/๑๗,ล/๑๖,ท/๓ ค/๒๙,ล/๔,ท/๓ ค/๒๗,ล/๕,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕, ข/๒๒.๒๓,   
ล/๒๕,ท/๘.๓๔  

ค/๔๗.๒๓, ล/
๔๔.๔๕,ท/๘.๓๔ 

ค/๘๐.๕๖,ล/๑๑.๑๒,ท/
๘.๓๔ 

ค/๗๕,ล/๑๓.๘๙, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๗

จากตารางที่ ๓๗  แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับเพื่อน-
บานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕  ภาษาเขมรคือรอยละ ๒๒.๒๓ 
และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๗.๒๓ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔๔.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐาน
คือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด 
คือรอยละ ๘๐.๕๖ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๑.๑๒ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 
และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตาม
ดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๓.๘๙ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๑.๑๒ 

 
   ๕.๑.๒.๒.๒ การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน 
               การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากบัคนรูจักตางหมูบาน การศกึษานีจ้ะพจิารณา
จากเพศของผูบอกภาษา ดังนี้  
    ๕.๑.๒.๒.๒.๑ เพศชาย 

เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๘ 

 
ตารางที่ ๓๘ การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบานของเพศชาย 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๑๑,ท/๑ ค/๑๔,ล/๒๒ ค/๓๐,ล/๖ ค/๒๕,ล/๗,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕, ข/๒๒.๒๓,    
ล/๓๐.๕๖, ท/๒.๗๘ 

ค/๓๘.๘๙, ล/๖๑.๑๒ ค/๘๓.๓๔ 
,ล/๑๖.๖๗ 

ค/๖๙.๔๕,ล/๑๙.๔๕, 
ท/๑๑.๑๒ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๘

จากตารางที่ ๓๘ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของกลุมประชากรเพศชายเมื่อพูดกับ   
คนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖ ภาษาเขมรคือ  
รอยละ  ๒๒.๒๓ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากร
จะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๖๑.๑๒ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๘.๘๙ เมื่อพูด
กับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตาม
ดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗  และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๙.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือ
รอยละ ๑๑.๑๒  

 
    ๕.๑.๒.๒.๒.๒ เพศหญิง 
               เมื่อประชากรหญงิสนทนากับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๓๙ 
 
ตารางที่ ๓๙ การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบานของเพศหญิง 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๙,ท/๓ ค/๑๕,ล/๑๘,ท/๓ ค/๒๙,ล/๔,ท/๓ ค/๒๘,ล/๔,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕, ข/๒๒.๒๓,   
ล/๒๕,ท/๘.๓๔  

ค/๔๑.๖๗, ล/๕๐, 
 ท/๘.๓๔ 

ค/๘๐.๕๖,ล/๑๑.๑๒,ท/
๘.๓๔ 

ค/๗๗.๗๘,ล/๑๑.๑๒, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๗๙

จากตารางที่   ๓๙ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของกลุมประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับ
คนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ ภาษาเขมรคือรอยละ 
๒๒.๒๓ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ และภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุดคือรอยละ ๘๐.๕๖  ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๑.๑๒  และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๘.๓๔ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๗.๗๘ ตามดวยภาษาลาวกับภาษาไทยมาตรฐานเทากันคือรอยละ ๑๑.๑๒  
 
   ๕.๑.๒.๒.๓ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา 
              การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากบัคนแปลกหนา การศึกษานี้จะพจิารณาจาก
เพศของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
    ๕.๑.๒.๒.๓.๑ เพศชาย 

เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับคนแปลกหนา ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที ่
๔๐ 

 
ตารางที่ ๔๐ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาของเพศชาย 

 
เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ช-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๓๐,ล/๖ 

คิดเปนรอยละ ค/๘๓.๓๔,ล/๑๖.๖๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๐

จากตารางที ่ ๔๐ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับคน-  
แปลกหนาดังนี้ ประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาลาว 
คือรอยละ ๑๖.๖๗ 

 
    ๕.๑.๒.๒.๓.๒ เพศหญิง 

เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนากับคนแปลกหนา ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ 
๔๑ 
 
ตารางที่ ๔๑ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาของเพศหญิง 

 
เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ล/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๓,ล/๑ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๑๗,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ล/๔๗.๒๓,ท/๘.๓๔ 
 
จากตารางที่ ๔๑ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับคน-

แปลกหนาดังนี้ ประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๔๗.๒๓ ตามดวยภาษาไทยโคราช 
คือรอยละ ๔๔.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 

 
   ๕.๑.๒.๒.๔ การเลือกใชภาษากับพระ 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชกับพระ การศึกษานี้จะพจิารณาจากเพศของผูบอก-
ภาษา ดังนี ้

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๑

    ๕.๑.๒.๒.๔.๑ เพศชาย 
เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๔๒  
 
ตารางที่ ๔๒ การเลือกใชภาษากับพระของเพศชาย 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๑๑,ท/๑ ค/๑๔,ล/๒๒ ค/๓๐,ล/๖ ค/๒๕,ล/๗,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ข/
๒๒.๒๓,ล/๓๐.๕๖, ท/

๒.๗๘ 

ค/๓๘.๘๙, 
ล/๖๑.๑๒ 

ค/๘๓.๓๔, 
ล/๑๖.๖๗, 

ค/๖๙.๔๕,ล/๑๙.๔๕, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
จากตารางที่ ๔๒ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับพระที่

เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖ ภาษาเขมรคือรอยละ ๒๒.๒๓ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๖๑.๑๒ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๘.๘๙ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือ     
รอยละ ๑๖.๖๗  และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 
รอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๙.๔๕  และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๑.๑๒  
 
    ๕.๑.๒.๒.๔.๒ เพศหญิง 

เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนากับพระทีเ่ปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๔๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๒

ตารางที่ ๔๓  การเลือกใชภาษากับพระของเพศหญิง 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๓,ค/๑ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๙,ท/๓ ค/๑๖,ล/๑๗,ท/๓ ค/๒๙,ล/๔,ท/๓ ค/๒๘,ล/๔,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ข/
๒๒.๒๓,ล/๒๕,ท/

๘.๓๔ 

ค/๔๔.๔๕,ล/๔๗.๒๓, 
ท/๘.๓๔ 

ค/๘๐.๕๖,ล/๑๑.๑๒, 
ท/๘.๓๔ 

ค/๗๗.๗๘,ล/๑๑.๑๒, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
จากตารางที่ ๔๓ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับพระที่

เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ ภาษาเขมรคือรอยละ ๒๒.๒๓ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๔๗.๒๓ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๔.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือ 
รอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 
รอยละ ๘๐.๕๖ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๑.๑๒ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ และ
เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๗.๗๘ ตาม
ดวยภาษาลาวกับภาษาไทยมาตรฐานเทากันคือรอยละ ๑๑.๑๒  
 
   ๕.๑.๒.๒.๕ การเลือกใชภาษากับคนขายของ 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับคนขายของ การศึกษานี้จะพิจารณาจากเพศ
ของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๓

๕.๑.๒.๒.๕.๑ เพศชาย  
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๔๔ 
 

ตารางที่ ๔๔ การเลือกใชภาษากับคนขายของของเพศชาย 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๑๑,ท/๑ ค/๑๔,ล/๒๒ ค/๓๐,ล/๖ ค/๒๕,ล/๗,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ข/๒๒.๒๓, 
ล/๓๐.๕๖,  ท/๒.๗๘ 

ค/๓๘.๘๙, 
ล/๖๑.๑๒, 

ค/๘๓.๓๔, 
ล/๑๖.๖๗, 

ค/๖๙.๔๕,ล/๑๙.๔๕, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
จากตารางที่ ๔๔ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับคนขาย-

ของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖ ภาษาเขมรคือรอยละ 
๒๒.๒๓ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลอืกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๖๑.๑๒  ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๘.๘๙ เมื่อพูดกับกลุม
ชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษา
ลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๙.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๑.๑๒ 
 

๕.๑.๒.๒.๕.๒ เพศหญิง 
เมื่อประชากรหญิงสนทนากบัคนขายของที่เปนกลุมชาตพิันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๔๕ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๔

ตารางที่ ๔๕ การเลือกใชภาษากับคนขายของของเพศหญิง 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ข/๘,ล/๙,ท/๓ ค/๑๕,ล/๑๘,ท/๓ ค/๒๙,ล/๔,ท/๓ ค/๒๘,ล/๔,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕, ข/๒๒.๒๓,   
ล/๒๕,ท/๘.๓๔  

ค/๔๑.๖๗,ล/๕๐, 
 ท/๘.๓๔ 

ค/๘๐.๕๖,ล/
๑๑.๑๒,ท/๘.๓๔ 

ค/๗๗.๗๘,ล/๑๑.๑๒, 
ท/๑๑.๑๒ 

 
จากตารางที่ ๔๕ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับคนขาย-

ของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ ภาษาเขมรคือรอยละ  ๒๒.๒๓ 
และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือ  
รอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๘๐.๕๖  ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๑.๑๒  และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ และ
เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอื่นๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๗.๗๘ ตาม
ดวยภาษาลาวกับภาษาไทยมาตรฐานเทากันคือรอยละ ๑๑.๑๒ 

 
 ๕.๑.๓ การเลือกใชภาษาตามอายุ 

การเลือกใชภาษาของประชากรตามอายุ ผูวิจัยจะจําแนกศึกษาตามกลุมอายุ ไดแก กลุมวัยรุน 
กลุมวัยกลางคนและกลุมวัยชรา โดยจะพิจารณาไปทีละแวดวงภาษาจนครบทั้ง ๖ แวดวง ดังนี้ 
  ๕.๑.๓.๑ แวดวงการใชภาษาที่บาน 
             แวดวงการใชภาษาที่บานในการศึกษานี้ หมายถงึ  แวดวงการใชภาษาภายในครอบครัวของ 
ผ ู บอกภาษา กรณีใชภาษากบัสมาชิกในครอบครัว โดยจะพิจารณาจากอายุ ดังนี ้
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๕

 ๕.๑.๓.๑.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับสมาชกิในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๔๖ 
 
ตารางที่ ๔๖ การเลือกใชภาษาที่บานของกลุมวัยรุน 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ค/๑ ค/๔ - 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
ล-ช-ร ล/๒ ล/๔ ค/๒ - 
ล-ญ-ร ล/๑ ล/๔ ล/๓ - 
ค-ช-ร ค/๓ ค/๒ ค/๔ - 
ค-ญ-ร ค/๒,ท/๑ ค/๒ ค/๓,ท/๑ ท/๑ 
รวม ค/๑๓,ล/๓,ท/๑ ค/๗,ล/๙ ค/๑๗,ล/๓,ท/๑ ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/๑๒.๕, 
ท/๔.๑๖ 

ค/๒๙.๑๗,ล/๓๗.๕ ค/๗๐.๘๔,ล/๑๒.๕, 
ท/๔.๑๖ 

ท/๔.๑๖ 

 
จากตารางที่ ๔๖ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาที่บานของประชากรกลุมวัยรุนเมื่อพูดกับ

สมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๒.๕ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๓๗.๕ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๙.๑๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ 
๑๒.๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๘.๓๔ 
 
   ๕.๑.๓.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 
  เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผล
การเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๔๗ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๖

ตารางที่ ๔๗ การเลือกใชภาษาที่บานของกลุมวัยกลางคน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยกลางคน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๑ ค/๔ ท/๑ 
ข-ญ-ก ข/๓,ค/๑ ค/๒ ค/๔ - 
ล-ช-ก ล/๓ ล/๓,ท/๑ ล/๓ ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๓ ล/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๑ - 
ค-ช-ก ค/๓ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
ค-ญ-ก ค/๒ ล/๑,ค/๑ ค/๔ - 
รวม ค/๗,ล/๖,ข/๖ ค/๘,ล/๘,ท/๑ ค/๑๗,ล/๔ ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๙.๑๗,ล/๒๕, 
ข/๒๕ 

ค/๓๓.๓๔,            
ล/๓๓.๓๔,ท/๔.๑๖ 

ค/๗๐.๘๔,ล/๑๖.๖๗ ท/๘.๓๔ 

 
จากตารางที่ ๔๗ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาที่บานของประชากรกลุมวัยกลางคนเมื่อ

พูดกับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๒๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาวกับภาษาเขมรจํานวนเทากัน
คือรอยละ ๒๕  เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชกับภาษาลาวมาก
ที่สุดจํานวนเทากันคือรอยละ ๓๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุม
ชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษา
ลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน
มากที่สุดคือรอยละ ๘.๓๔ 
 

๕.๑.๓.๑.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนากับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๗

ตารางที่ ๔๘ การเลือกใชภาษาที่บานของกลุมวัยชรา 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยชรา เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๑ ค/๔ - 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๒ ค/๔ - 
ล-ช-ชร ล/๒ ล/๔ ล/๓,ค/๑ - 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒ ท/๑ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๒ ค/๓ ค/๔ - 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๒ ล/๑,ค/๒ ค/๔ - 
รวม ค/๔,ข/๑๑,ล/๕ ค/๖,ล/๑๒ ค/๑๗,ล/๕ ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๑๖.๖๗,ข/๔๕.๘๔, 
ล/๒๐.๘๔ 

ค/๒๕,ล/๕๐ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๐.๘๔ ท/๔.๑๖ 

 
จากตารางที่ ๔๘ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาที่บานของประชากรกลุมวัยชราเมื่อพูด

กับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาเขมรมากที่สุดคือรอยละ ๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาไทย
โคราชคือรอยละ ๑๖.๖๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือ   
รอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และเมื่อ
พูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคอืรอยละ ๔.๑๖ 
 
  ๕.๑.๓.๒ แวดวงการใชภาษาในหมูบาน 

แวดวงการใชภาษาในหมูบานในงานวิจัยนี้ หมายถึง แวดวงการใชภาษาภายในชุมชนบาน
สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ไดแก การเลือกใชภาษากับเพื่อน
บาน การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาและการเลือกใช
ภาษากับคนขายของ ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาในหมูบานจะปรากฏดังนี้ 
 
   ๕.๑.๓.๒.๑ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบาน 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับเพื่อนบาน การศึกษานี้จะพจิารณาจากอายุ
ของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๘

    ๕.๑.๓.๒.๑.๑ กลุมวัยรุน 
  เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับสมาชกิเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพนัธุตางๆ ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๔๙ 

 
ตารางที่ ๔๙ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของกลุมวัยรุน 

 
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๓,ล/๘,ท/๓ ค/๙,ล/๑๒,ท/๓ ค/๒๐,ล/๑,ท/๓ ค/๑๙,ล/๑,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/
๓๓.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๓๗.๕๐,ล/๕๐, 
ท/๑๒.๕๐ 

ค/๘๓.๓๔,ล/๔.๑๖, 
ท/๑๒.๕๐ 

ค/๗๙.๑๗,ล/๔.๑๖, 
ท/๑๖.๖๗ 

 
จากตารางที่ ๔๙ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของประชากรกลุมวัยรุนเมื่อ

พูดกับสมาชิกในครอบครัวที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาเขมรมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๓.๓๔ และภาษาไทย
โคราชคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือ  
รอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๗.๕๐  และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ
๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๖.๖๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๑.๓.๒.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๕๐ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๘๙

ตารางที่ ๕๐ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของกลุมวัยกลางคน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยกลางคน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๔ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๒,ค/๒ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๔,ข/๔,ล/๕,ท/๑ ค/๑๑,ล/๑๓ ค/๒๐,ล/๔ ค/๑๖,ล/๕,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๘.๓๔,ข/๑๖.๖๗,     
ล/๒๐.๘๔,ท/๔.๑๖ 

ค/๔๕.๘๔,ล/๕๔.๑๗ ค/๘๓.๓๔,ล/๑๖.๖๗ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๐.๘๔,     
ท/๑๒.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๕๐ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของประชากรกลุมวัย-

กลางคนเมื่อพูดกับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔  ภาษา
เขมรคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาว
ประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ 
๔๕.๘๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ     
รอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๑.๓.๒.๑.๒ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนากับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๕๑ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๐

ตารางที่ ๕๑ การเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของกลุมวัยชรา 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยชรา เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๖,ข/๑๑,ล/๗ ค/๑๐,ล/๑๔ ค/๑๙,ล/๕ ค/๑๗,ล/๖,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๕,ข/๔๕.๘๔, 
ล/๒๙.๑๗ 

ค/๔๑.๖๗,ล/๕๘.๓๔ ค/๗๙.๑๗,ล/๒๐.๘๔ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๕, 
ท/๔.๑๖ 

 
จากตารางที่ ๕๑ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับเพื่อนบานของประชากรกลุมวัยชรา

เมื่อพูดกับเพื่อนบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาเขมรมากที่สุดคือรอยละ ๔๕.๘๔  ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗   และ
ภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๕   เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวพบวาประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ
ไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือ 
รอยละ ๒๐.๘๔ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ 

 
   ๕.๑.๓.๒.๒ การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบาน การศึกษานีจ้ะพิจารณา
จากอายุของผูบอกภาษา ดังนี้ 

 
    ๕.๑.๓.๒.๒.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับคนรูจกัตางหมูบานที่เปนกลุมชาตพิันธุตางๆ ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๕๒ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๑

ตารางที่ ๕๒ การเลือกใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบานของกลุมวัยรุน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๓,ล/๘,ท/๓ ค/๗,ล/๑๔,ท/๓ ค/๒๐,ล/๑,ท/๓ ค/๑๙,ล/๑,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/
๓๓.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๒๙.๑๗,ล/
๕๘.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๘๓.๓๔,ล/๔.๑๖,  
ท/๑๒.๕๐ 

ค/๗๙.๑๗,ล/๔.๑๖,   
ท/๑๖.๖๗ 

 
จากตารางที่ ๕๒ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบานของประชากรกลุม

วัยรุนเมื่อพูดกับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมร
ประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ 
๓๓.๓๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะ
เลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๙.๑๗ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และ
ภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาลาวคือรอยละ 
๔.๑๖ 
 
    ๕.๑.๓.๒.๒.๒ กลุมวัยกลางคน 

เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผล
การเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๕๓ 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๒

ตารางที่ ๕๓ การเลือกใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบานของกลุมวัยกลางคน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมกลางคน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๔,ข/๔,ล/๕,ท/๑ ค/๑๒,ล/๑๒ ค/๒๐,ล/๔ ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๘.๓๔,ข/๑๖.๖๗,    
ล/๒๐.๘๔,ท/๔.๑๖ 

ค/๕๐,ล/๕๐ ค/๘๓.๓๔,ล/๑๖.๖๗ ค/๗๐.๘๔,            
ล/๑๖.๖๗,ท/๑๒.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๕๓ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบานของประชากรกลุม

วัยกลางคนเมื่อพูดกับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมร
ประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ 
๒๐.๘๔  ภาษาเขมรคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติ-
พันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวและภาษาไทยโคราชจํานวนเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับ
กลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวย
ภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗  และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๒.๕๐ 
 

๕.๑.๓.๒.๒.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนากับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาตพิันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๕๔ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๓

ตารางที่ ๕๔ การเลือกใชภาษากับคนรูจกัตางหมูบานของกลุมวัยชรา 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยชรา เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๖,ข/๑๑,ล/๗ ค/๑๐,ล/๑๔ ค/๑๙,ล/๕ ค/๑๗,ล/๖,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๕,ข/๔๕.๘๔,    
ล/๒๙.๑๗ 

ค/๔๑.๖๗,ล/๕๘.๓๔ ค/๗๙.๑๗,ล/๒๐.๘๔ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๕,     
ท/๔.๑๖ 

 
จากตารางที่ ๕๔ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบานของประชากรกลุม

วัยชราเมื่อพูดกับคนรูจักตางหมูบานที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมร 
ประชากรจะเลือกใชภาษาเขมรมากที่สุดคือรอยละ ๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ 
และภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมาก
ที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ 
๒๐.๘๔ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
   ๕.๑.๓.๒.๓ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับคนแปลกหนา การศึกษานี้จะพิจารณาจาก
อายุของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
    ๕.๑.๓.๒.๓.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับคนแปลกหนา ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ 
๕๕ 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๔

ตารางที่ ๕๕ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๑๖.๖๗,ท/๑๒.๕๐ 
  

จากตารางที ่ ๕๕ แสดงใหเห็นวาเมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับคนแปลกหนาจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๑.๓.๒.๓.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับคนแปลกหนา ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดัง

ตารางที่ ๕๖ 
 

ตารางที่ ๕๖ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ค/๔ 
ข-ญ-ก ล/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ก ล๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๓,ล/๑๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/๔๕.๘๔ 
 

จากตารางที่ ๕๖ แสดงใหเห็นวาเมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับคนแปลกหนาจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔๕.๘๔  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๕

๕.๑.๓.๒.๓.๓ กลุมวัยชรา 
  เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนากับคนแปลกหนา ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตาราง
ที่ ๕๗ 

 
ตารางที่ ๕๗ การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนาของกลุมวัยชรา 

 
กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๓,ล/๑ 
ล-ช-ชร ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๓๓.๓๔ 
 

จากตารางที ่ ๕๗ แสดงใหเห็นวาเมือ่ประชากรกลุมวัยชราสนทนากับคนแปลกหนาจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๓.๓๔  
 
   ๕.๑.๓.๒.๔ การเลือกใชภาษากับพระ 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชกับพระ การศึกษานี้จะพจิารณาจากอายุของผูบอก-
ภาษา ดังนี ้
 
    ๕.๑.๓.๒.๔.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับพระทีเ่ปนกลุมชาติพนัธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๕๘ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๖

ตารางที่ ๕๘ การเลือกใชภาษากับพระของกลุมวัยรุน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๓,ล/๘,ท/๓ ค/๗,ล/๑๔,ท/๓ ค/๒๐,ล/๑,ท/๓ ค/๑๙,ล/๑,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/
๓๓.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๒๙.๑๗,ล/
๕๘.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๘๓.๓๔,ล/๔.๑๖, 
ท/๑๒.๕๐ 

ค/๗๙.๑๗,ล/๔.๑๖, 
ท/๑๖.๖๗ 

 
จากตารางที่ ๕๘ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับพระของประชากรกลุมวัยรุนเมื่อพูด

กับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๓.๓๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือ 
รอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ 
๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ และเมื่อพูด
กับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวย
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๑.๓.๒.๔.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๕๙ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๗

ตารางที่ ๕๙ การเลือกใชภาษากับพระของกลุมวัยกลางคน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยกลางคน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๔,ข/๔,ล/๕,ท/๑ ค/๑๒,ล/๑๒ ค/๒๐,ล/๔ ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๘.๓๔,ข/๑๖.๖๗,    
ล/๒๐.๘๔,ท/๔.๑๖ 

ค/๕๐,ล/๕๐ ค/๘๓.๓๔,ล/๑๖.๖๗ ค/๗๐.๘๔,            
ล/๑๖.๖๗,ท/๑๒.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๕๙ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับพระของประชากรกลุมวัยกลางคนเมื่อ

พูดกับพระที่ เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ เขมรประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ ภาษาเขมรคือ 
รอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะ
เลือกใชภาษาลาวและภาษาไทยโคราชจํานวนเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือ     
รอยละ ๖.๖๗ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ  
รอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๑.๓.๒.๔.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนากับพระที่เปนกลุมชาตพิันธุตางๆ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๘

ตารางที่ ๖๐ การเลือกใชภาษากับพระของกลุมวัยชรา 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยชรา เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๓,ค/๑ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๒,ค/๒ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๕,ข/๑๒,ล/๗ ค/๑๑,ล/๑๓ ค/๑๙,ล/๕ ค/๑๗,ล/๖,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๐.๘๔,ข/๕๐,     
ล/๒๙.๑๗ 

ค/๔๕.๘๔,ล/๕๔.๑๗ ค/๗๙.๑๗,ล/๒๐.๘๔ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๕,    
ท/๔.๑๖ 

 
จากตารางที่ ๖๐ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับพระของประชากรกลุมวัยชราเมื่อพูด

กับพระที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาเขมร
มากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยโคราชคือรอยละ 
๒๐.๘๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตาม
ดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๕.๘๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และเมื่อพูดกับ
กลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษา
ลาวคือรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
   ๕.๑.๓.๒.๕ การเลือกใชภาษากับคนขายของ 

การเลือกใชภาษาในหมูบาน กรณีที่ใชภาษากับคนขายของ การศึกษานี้จะพิจารณาจากอายุ
ของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
    ๕.๑.๓.๒.๕.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๑ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๙๙

ตารางที่ ๖๑ การเลือกใชภาษากับคนขายของของกลุมวัยรุน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๓,ล/๘,ท/๓ ค/๗,ล/๑๔,ท/๓ ค/๒๐,ล/๑,ท/๓ ค/๑๙,ล/๑,ท/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,            
ล/๓๓.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๒๙.๑๗,            
ล/๕๘.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 

ค/๘๓.๓๔,ล/๔.๑๖,   
ท/๑๒.๕๐ 

ค/๗๙.๑๗,ล/๔.๑๖,   
ท/๑๖.๖๗ 

 
จากตารางที่ ๖๑ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับคนขายของของประชากรกลุมวัยรุน

เมื่อพูดกับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๓.๓๔ และ
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือ 
รอยละ ๑๒.๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด
คือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ 
ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๑.๓.๒.๕.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๒ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๐

ตารางที่ ๖๒ การเลือกใชภาษากับคนขายของของกลุมวัยกลางคน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยกลางคน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ก ข/๓,ค/๑ ล/๓,ค/๑ ค/๔ ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ก ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ล/๔ ล/๔ ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ล/๓,ค/๑ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๑๔,ข/๔,ล/๕,ท/๑ ค/๑๒,ล/๑๒, ค/๑๙,ล/๕ ค/๑๗,ล/๔,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๘.๓๔,ข/๑๖.๖๗,    
ล/๒๐.๘๔,ท/๔.๑๖ 

ค/๕๐,ล/๕๐ ค/๗๙.๑๗,ล/๒๐.๘๔ ค/๗๐.๘๔,            
ล/๑๖.๖๗,ท/๑๒.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๖๒ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับคนขายของของประชากรกลุมวัย-

กลางคนเมื่อพูดกับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ ภาษา
เขมรคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาว
ประชากรจะเลือกใชภาษาลาวและภาษาไทยโคราชจํานวนเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติ-
พันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาว
คือรอยละ ๒๐.๘๔ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด
คือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๑.๓.๒.๕.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนากับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๓ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๑

ตารางที่ ๖๓ การเลือกใชภาษากับคนขายของของกลุมวัยชรา 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยชรา เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ชร ข/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ชร ข/๔ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ ล/๔ ล/๓,ค/๑ ล/๔ 
ล-ญ-ชร ข/๑,ล/๓ ล/๔ ล/๒,ค/๒ ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ข/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ญ-ชร ข/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๖,ข/๑๑,ล/๗ ค/๑๐,ล/๑๔ ค/๑๙,ล/๕ ค/๑๗,ล/๖,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๕,ข/๔๕.๘๔,        
ล/๒๙.๑๗ 

ค/๔๑.๖๗,ล/๕๘.๓๔ ค/๗๙.๑๗,ล/๒๐.๘๔ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๕,    
ท/๔.๑๖ 

 
จากตารางที่ ๖๓ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับคนขายของของประชากรกลุมวัยชรา

เมื่อพูดกับคนขายของที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะ
เลือกใชเขมรมากที่สุดคือรอยละ ๔๕.๘๔  ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทย
โคราชคือรอยละ ๒๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ 
๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๔๑.๖๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากร
จะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และ
เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตาม
ดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
ภาพรวมการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาในชุมชน 

แวดวงการใชภาษาในชุมชน ประกอบไปดวย แวดวงการใชภาษาที่บาน ไดแก การเลือกใช
ภาษากับสมาชิกในครอบครัว และแวดวงการใชภาษาในหมูบาน ไดแก การเลือกใชภาษากับเพื่อน-
บาน การเลือกใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน การเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา การเลือกใชภาษา
กับพระและการเลือกใชภาษากับคนขายของ ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาใน
ชุมชนตามตัวแปร ๓ ประการ ไดแก กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ สามารถสรุปไดดังนี้ 

การเลือกใชภาษาตามกลุมชาติพันธุ พบวา ประชากรทุกกลุมชาติพันธุจะเลือกใชภาษาแรก
ของตนเมื่อสนทนาในแวดวงการใชภาษาในชุมชนเปนสวนใหญ โดยประชากรกลุมชาติพันธุเขมร
เมื่อสนทนากับประชากรกลุมชาติพันธุอ่ืนๆภายในหมูบานจะเลือกใชภาษาเขมรเฉพาะกับประชากร
ที่สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจไดเทานั้น กลุมชาติพันธุลาวพบวาประชากรจะเลือกใชภาษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๒

ลาวเปนสวนใหญเมื่อพูดกับสมาชิกในครอบครัวและประชากรกลุมชาติพันธุอ่ืนๆภายในหมูบาน  
แมจะปรากฏวามีการเลือกใชภาษาอื่นๆปะปนมาบางแตก็พบเพียงสวนนอย ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากภาษา
ลาวเปนภาษาประจําภาคอีสานและหากพิจารณาจากแผนที่หมูบานแลวจะพบวาหมูบานที่อยูติดกับ
บานสวนใหญ เชน บานกะทิง บานหนองตะแบง เปนตน ประชากรสวนใหญจะเปนกลุมชาติพันธุ
ลาว ภาษาลาวจึงถือไดวาเปนภาษาที่ใชกันอยูทั่วไปในเขตอําเภอลําปลายมาศ ดังนั้นประชากรกลุม
ชาติพันธุลาวจึงไมมีความจําเปนที่จะตองเลือกใชภาษาอื่นๆมากนัก เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชที่พบวาหมูบานใกลเคียง เชน บานหนองแสง บานสวนแตง หรือประชากรในเขตเทศบาล
ตําบลลําปลายมาศ       สวนใหญจะเปนประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราช และภาษาไทยโคราชก็ถือ
วาเปนภาษาที่ประชากรสวนใหญพูดและฟงเขาใจได รวมทั้งเปนภาษาที่ประชากรเห็นวามีศักดิ์ศรี
มากกวาภาษาลาวและภาษาเขมร แตอัตราการเลือกใชภาษาอื่นๆจะมีความแตกตางกันคือ กลุมชาติ-
พันธุลาวจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากขึ้น ขณะที่กลุมชาติพันธุไทยโคราชจะเลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีความจําเปนที่จะตองเลือกใชภาษากับคนแปลกหนา  สวนกลุม
ชาติพันธุเขมรจะไมเลือกใชภาษาเขมรกับคนแปลกหนา ทั้งนี้เนื่องมาจากภาษาเขมรเปนภาษาที่คน
สวนนอยในเขตอําเภอลําปลายมาศสามารถพูดและฟงเขาใจได  

การเลือกใชภาษาตามเพศ พบวาประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดเชนเดียวกันทุกแวดวงภาษา ยกเวนแวดวงการใชภาษากับคนแปลกหนาที่ประชากร
เพศหญิงสวนใหญจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุด และประชากรเพศชายจะเลือกใชเพียง ๒ ภาษาใน
แวดวงภาษานี้ ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว  ขณะที่ประชากรสวนใหญจะเลือกใชตั้งแต ๓ 
ภาษาขึ้นไปเปนอยางนอยในแวดวงการใชภาษาอื่นๆ แวดวงภาษาที่ประชากรทั้งเพศชายและเพศ-
หญิงเลือกใชภาษาครบทั้ง ๔ ภาษาเชนเดียวกัน ไดแก แวดวงการใชภาษากับเพื่อนบาน แวดวงการใช
ภาษากับคนรูจักตางหมูบาน และแวดวงการใชภาษากับพระ สวนแวดวงการใชภาษาอื่นๆ ไดแก  
แวดวงการใชภาษากับคนขายของ ประชากรเพศหญิงจะเลือกใช ๓ ภาษา ไดแก ภาษาไทยโคราช 
ภาษาลาวและภาษาเขมร สวนประชากรเพศชายจะเลือกใชครบทั้ง ๔ ภาษา แวดวงการใชภาษากับ
คนแปลกหนา ประชากรเพศหญิงจะเลือกใช ๓ ภาษา ไดแก ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและ
ภาษาไทยมาตรฐาน สวนเพศชายจะเลือกใช ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว สวน  
แวดวงการใชภาษากับสมาชิกในครอบครัวพบวาประชากรบางคนไมมีประสบการณในการเลือกใช
ภาษากับสมาชิกในครอบครัวซ่ึงเปนคนบางกลุมชาติพันธุกลาวคือ มีบางครอบครัวเทานั้นที่มีสมาชิก
ในครอบครัวครบทุกกลุมชาติพันธุ ดังนั้นประชากรจึงเลือกใชภาษาแตกตางกันไปตามกลุมชาติพันธุ
โดยประชากรทั้งเพศหญิงและเพศชายสวนใหญจะเลือกใชภาษาแรกของตนกับสมาชิกในครอบครัว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๓

มากที่สุดและพบวามีประชากรที่เลือกใชภาษาตามกลุมชาติพันธุของสมาชิกในครอบครัวอีกดวย แต
ก็พบเพียงบางคนเทานั้น 

การเลือกใชภาษาตามอายุ พบวาประชากรกลุมวัยตางๆยังคงเลือกใชภาษาแรกของตนใน
แวดวงการใชภาษาในชุมชน แตก็พบวาภาษาไทยมาตรฐานเริ่มเขามามีบทบาทอยูบางแตไมมาก
เทาใดนัก เพราะพบวามีประชากรบางคนเทานั้นที่เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานโดยเฉพาะกลุมวัยรุน 
ตามดวยกลุมวัยกลางคนและกลุมวัยชรา ในแวดวงการใชภาษากับคนแปลกหนาประชากรกลุมชาติ-
พันธุเขมรทุกกลุมอายุจะไมเลือกใชภาษาแรกของตนคือภาษาเขมรเมื่อพูดกับคนแปลกหนาเพราะ
ภาษาเขมรเปนภาษาที่คนสวนนอยสามารถพูดและฟงเขาใจได ประชากรจึงเลือกใชภาษาอื่นๆ ไดแก 
ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว ประชากรทุกกลุมชาติพันธุจะเลือกใชภาษาแรกของตนเมื่อสนทนา
ในแวดวงการใชภาษาในชุมชนเปนสวนใหญโดยเฉพาะกลุมวัยชรา  กลุมวัยกลางคนจะมี
ความสามารถในการเลือกใชภาษาไดหลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุมวัยกลางคนจะตองมี
การติดตอส่ือสารกับกับประชากรระหวางกลุมวัยรุนและกลุมวัยชรามากที่สุด สวนกลุมวัยรุนกับ
กลุมวัยชรามีความหางทางดานอายุกันมากจึงมีการติดตอส่ือสารกันนอยลง ผูวิจัยสังเกตพบวากลุม 
วัยชราเปนฝายที่จะตองเลือกใชภาษาตามกลุมวัยรุนเปนสวนใหญ ตัวอยางเชน ประชากรกลุมชาติ-
พันธุเขมร กลุมวัยชราจะเลือกพูดภาษาไทยโคราชกับกลุมวัยรุน ขณะที่จะเลือกพูดภาษาเขมรกบักลุม
วัยกลางคน แตหากประชากรกลุมวัยชราครอบครัวใดที่เลือกพูดภาษาเขมรกับกลุมวัยรุน กลุมวัยรุน
สวนใหญจะฟงภาษาเขมรเขาใจไดแตเมื่อโตตอบกลับไปจะเลือกพูดภาษาไทยโคราช เปนตน และ
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากับประชากรกลุมชาติพันธุอ่ืนๆภายในหมูบานจะเลือกใช
ภาษาเขมรเฉพาะกับประชากรที่สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจไดเทานั้น สวนใหญจะเปนกลุม
วัยชราดวยกัน รวมถึงกลุมวัยกลางคนบางคน แตหากสนทนากับกลุมวัยรุนก็จะมีลักษณะเดียวกับที่
สนทนากับกลุมวัยรุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๔ 

๕.๒ แวดวงการใชภาษานอกชุมชน  
 แวดวงการใชภาษานอกชุมชนของประชากรบานสวนใหญมี ๖ แวดวงภาษา ไดแก แวด-
วงการใชภาษาที่โรงเรียน แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ  แวดวงการใชภาษาที่
หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ แวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ แวดวงการ
ใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศและแวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ โดย
ใชตัวแปร ๓ กลุม คือ กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 
 ๕.๒.๑ การเลือกใชภาษาตามกลุมชาติพนัธุ 
  การเลือกใชภาษาของประชากรตามกลุมชาติพันธุ ผูวิจยัไดแบงกลุมชาติพันธุออกเปน ๓ 
กลุม ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพนัธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช การศกึษาจะพิจารณา
ไปทีละแวดวงภาษาจนครบทั้ง ๖ แวดวง ดังนี ้
 

๕.๒.๑.๑ แวดวงการใชภาษาที่โรงเรียน 
 การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนในงานวิจัยนี้  หมายถึง การเลือกใชภาษาของประชากรบาน
สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในโรงเรียน ของประชากรที่มีกลุม
ชาติพันธุตางๆ  ไดแก  กลุมชาติพันธุเขมร  กลุมชาติพันธุลาว   และกลุมชาติพันธุไทยโคราช         
การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนในการศึกษานี้จะแยกวิเคราะหออกเปน  ๓ หัวขอยอย ไดแก การเลือกใช
ภาษาที่โรงเรียนกับครู การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อนและการเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับ
ประชาชนทั่วไป ผูวิจัยพบวามีเฉพาะกลุมวัยรุนเทานั้นที่มีแวดวงการใชภาษาภายในโรงเรียน สวนวยั
กลางคนและวัยชราไมปรากฏการใชแวดวงนี้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลการวิเคราะหจึงเปนขอมูล
ของกลุมวัยรุนเทานั้น 

เนื่องจากชุมชนบานสวนใหญเปนชุมชนขนาดเล็กไมมีโรงเรียนภายในหมูบานประชากรจึง
ไดสงบุตรหลานไปเรียนตามโรงเรียนตางๆที่ใกลเคียง โรงเรียนระดับประถมศึกษา ไดแก โรงเรียน
วัดกะทิง โรงเรียนบํารุงวิทยา โรงเรียนผดุงวิทยาและโรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ไดแก โรงเรียนลําปลายมาศและโรงเรียนธารทองพิทยาคม และมีโรงเรียนรัตน-
เทคโนโลยีซ่ึงเปนโรงเรียนสําหรับสายวิชาชีพอีก ๑ แหง ดังนั้นการวิเคราะหภาษาจะใชวิธีการ
สอบถามจากผูบอกภาษาเปนรายบุคคลวาเมื่ออยูในโรงเรียนจะเลือกใชภาษาใดกับประชากรที่มีกลุม 
ชาติพันธุตางๆ ตามที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาที่โรงเรียนปรากฏดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๕ 

๕.๒.๑.๑.๑ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครู 
 การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครูของกลุมชาติพันธุตางๆปรากฏดังนี้ 
 

๕.๒.๑.๑.๑.๑ กลุมชาติพนัธุเขมร 
 เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากบัครูที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๔  
 
ตารางที่  ๖๔ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครูของกลุมชาติพันธุเขมร 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ข-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
รวม ท/๘ ท/๘ ท/๘ ท/๘ 

คิดเปนรอยละ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ 
 
 จากตารางที่ ๖๔  แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรกับครูที่
โรงเรียนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ ประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานเมื่อสนทนา
กับครูที่โรงเรียนทุกครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ทั้งนี้เนื่องมาจากภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ใชใน
การเรียนการสอนและครูคือผูที่สอนใหนักเรียนฝกใชภาษาไทยมาตรฐาน ดังนั้นเมื่อประชากร
สนทนากับครูไมวาจะเปนระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนหรือเวลาอื่นๆจึงเลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานทุกครั้งไมวาครูคนดังกลาวจะเปนกลุมชาติพันธุใดก็ตาม 
  

๕.๒.๑.๑.๑.๒ กลุมชาติพนัธุลาว 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุลาวสนทนากบัครู ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๖ 

ตารางที่ ๖๕ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัครูของกลุมชาติพันธุลาว 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ล-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ล-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
รวม ท/๘ ท/๘ ท/๘ ท/๘ 

คิดเปนรอยละ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ 
 
  จากตารางที่ ๖๕ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวกบัครูที่
โรงเรียนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ ประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานเมื่อสนทนา
กับครูที่โรงเรียนทุกครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เชนเดียวกับกลุมชาตพิันธุเขมรไมวาครูคนดังกลาวจะ
เปนกลุมชาตพิันธุใดกต็าม 
 

๖.๒.๑.๑.๓ กลุมชาตพิันธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชสนทนากับครูที่เปนกลุมชาติพนัธุตางๆ ผลการ 

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๖ 
 
ตารางที่  ๖๖ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัครูของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ค-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ค-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
รวม ท/๘ ท/๘ ท/๘ ท/๘ 

คิดเปนรอยละ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๖๖ แสดงใหเหน็ถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชกับ
ครูที่โรงเรียนที่เปนกลุมชาตพิันธุตางๆดังนี้ ประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานกับครทูี่
โรงเรียนทุกครั้ง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุเขมรและกลุมชาติพนัธุลาว 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๗ 

๕.๒.๑.๑.๒ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อน 
 การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อนของกลุมชาติพันธุตางๆ ปรากฏดังนี้ 
 

๕.๒.๑.๑.๒.๑ กลุมชาติพนัธุเขมร 
 เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากบัเพื่อนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๗ 
 
ตารางที่  ๖๗ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อนของกลุมชาติพันธุเขมร 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุเขมร เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ข-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
รวม ค/๘ ล/๒,ค/๖ ท/๘ ค/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๑๐๐ ล/๒๕,ค/๗๕ ท/๑๐๐ ค/๑๐๐ 
 
จากตารางที ่ ๖๗ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุเขมรกับ

เพื่อนที่โรงเรียนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดงันี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพนัธุเขมร กลุมชาติพันธุไทย
โคราชและกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ ประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดยีวคือรอยละ 
๑๐๐  เมื่อพูดกับกลุมชาติพนัธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตาม
ดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕  
 

๕.๒.๑.๑.๒.๒ กลุมชาติพนัธุลาว 
 เมื่อประชากรกลุมชาติพันธุลาวสนทนากบัเพื่อนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ 

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๘ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๘ 

ตารางที่ ๖๘ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัเพื่อนของกลุมชาติพันธุลาว 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุลาว เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
รวม ล/๗,ค/๑ ล/๘ ล/๑,ค/๗ ล/๑,ค/๗ 

คิดเปนรอยละ ล/๘๗.๕,ค/๑๒.๕ ล/๑๐๐ ล/๑๒.๕,ค/๘๗.๕ ล/๑๒.๕,ค/๘๗.๕ 
 
จากตารางที่ ๖๘ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุลาวกับเพื่อน

ที่โรงเรียนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๒.๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาว
ประชากรทุกนจะเลือกใชภาษาลาวเพียงภาษาเดียวคือรอยละ ๑๐๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุไทย
โคราชและกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาเชนเดียวกัน คือ เลือกใชภาษาไทยโคราช
มากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๒.๕  
 

๕.๒.๑.๑.๒.๓ กลุมชาติพนัธุไทยโคราช 
เมื่อประชากรกลุมชาตพิันธุไทยโคราชสนทนากับเพื่อนที่เปนกลุมชาตพิันธุตางๆ ผลการ 

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๖๙ 
 
ตารางที่ ๖๙ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัเพื่อนของกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมชาติพันธุไทยโคราช เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 

ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ 
รวม ค/๖,ท/๒ ค/๕,ล/๑,ท/๒ ค/๖,ท/๒ ค/๕,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๕,ท/๒๕ ค/๖๒.๕,ล/๑๒.๕,ท/๒๕ ค/๗๕,ท/๒๕ ค/๖๒.๕,ท/๓๗.๕ 
 
  จากตารางที่ ๖๙ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราช
กับเพื่อนที่โรงเรียนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรและกลุมชาติพันธุ
ไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ  ๒๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๐๙ 

คือรอยละ ๖๒.๕ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒๕ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๒.๕ และเมื่อ
พูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๒.๕ ตามดวย
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๗.๕  
 

๕.๒.๑.๑.๓ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป 
 การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที ่
๗๐ 
 
ตารางที่  ๗๐ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป  

 
กลุมชาติพันธุ

เขมร 
ภาษาที่เลือกใช 

 
กลุมชาติพันธุ

ลาว 
ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ 

ไทยโคราช 
ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๘  ล/๗,ค/๑  ค/๕,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๑๐๐  ล/๘๗.๕,ค/๑๒.๕  ค/๖๒.๕,ท/ ๓๗.๕ 
 

จากตารางที่ ๗๐ แสดงการเลือกใชภาษาที่โรงเรียนของกลุมชาติพันธุตางๆกับประชาชน
ทั่วไปมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดียวคือ     
รอยละ ๑๐๐ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕ ตามดวย
ภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๒.๕ และกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุด คือรอยละ ๖๒.๕ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๗.๕  
 

๕.๒.๑.๒ แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอาํเภอลําปลายมาศ 
 แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ หมายถึง การเลือกใชภาษาของประชากร
หมูบานสวนใหญอันไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาว และกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
ภายในตลาดสดอําเภอลําปลายมาศซึ่งเปนแหลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาตางๆของประชากรที่มาจาก
กลุมชาติพันธุที่หลากหลาย รวมถึงประชากรที่อาศัยอยูนอกพื้นที่เขตหมูบานสวนใหญและประชากร
ที่มาจากตําบลและอําเภออื่นๆอีกดวย การวิเคราะหภาษาในแวดวงนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน ๒ 
สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับคนขายของ และการเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๐ 

๕.๒.๑.๒.๑ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับคนขายของ  
 การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากบัคนขายของ ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๑     
 
ตารางที่ ๗๑ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกบัคนขายของ 

 
กลุมชาติพันธุ

เขมร 
ภาษาที่เลือกใช 

 
กลุมชาติพันธุ

ลาว 
ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุไทย

โคราช 
ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๓,ท/๑ ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ ล-ช-ก ล/๓,ค๑ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๔ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ล/๑,ค/๓ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๑,ล/๒,ท/๑  ล/๒๐,ค/๔  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๘๗.๕,ล/๘.๓๔, 
ท/๔.๑๖ 

 ล/๘๓.๔, 
ค/๑๖.๖๗ 

 ค/๘๗.๕, 
ท/๑๒.๕ 

 
จากตารางที่ ๗๑ แสดงการเลือกใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับคนขายของมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ  
รอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๘.๓๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ กลุม
ชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือ
รอยละ ๑๖.๖๗ และกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ    
รอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ  ๑๒.๕๐  

 
๖.๒.๒.๒ การเลือกใชภาษาทีต่ลาดสดกับประชาชนทั่วไป 

 การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 
ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๒ 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๑ 

ตารางที่ ๗๒ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไป 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ 
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ล/๑,ค/๓ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ค/๓,ล/๑ ล-ช-ก ล/๔ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๔ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑  ล/๑๙,ค/๕  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๘๕.๘๔, 
ล/๔.๑๖ 

 ล/๗๙.๑๗, 
ค/๒๐๘๔ 

 ค/๘๗.๕, 
ท/๑๒.๕ 

 
จากตารางที่ ๗๒ แสดงการเลือกใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๘๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๐.๘๔  และกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ  ๑๒.๕๐  

 
๕.๒.๑.๓ แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ 

 แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ หมายถึง การเลือกใชภาษาของ
ประชากรหมูบานสวนใหญอันไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทย-
โคราช ภายในหางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ ซ่ึงเปนแหลงซื้อขายสินคาตางๆที่แตกตางจาก
ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศกลาวคือ เปนกิจการสวนตัวของผูประกอบการที่มีการจัดแตงสถานที่ขาย
สินคาที่ดีขึ้น ติดเครื่องปรับอากาศ และมีส่ิงอํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หางสรรพสินคาจึง
เปนแหลงจับจายใชสอยท่ีประชาชนจากที่ตางๆทั้งที่อาศัยอยูในและนอกพื้นที่หมูบานสวนใหญ 
รวมถึงประชากรที่มาจากตําบลและอําเภออื่นๆอีกดวย การวิเคราะหภาษาในแวดวงนี้จะแบงการ
วิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับคนขายของและการเลือกใชภาษากับประชาชน
ทั่วไป 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๒ 

๕.๒.๑.๓.๑ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสนิคากับคนขายของ 
 การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับคนขาย-

ของ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๓    
 
ตารางที่ ๗๓ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับคนขายของ 

 
กลุมชาติพันธุ

เขมร 
ภาษาที่เลือกใช 

 
กลุมชาติพันธุ

ลาว 
ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ

ไทยโคราช 
ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ ล-ช-ร ค/๓,ท/๑ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ค/๓,ท/๑ ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๑,ค/๓ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๓,ล/๑ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๙,ล/๑,ท/๔  ล/๑๕,ค/๖,ท/๓  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๙.๑๗,ล/๔.๑๖, 
ท/๑๖.๖๗ 

 ล/๖๒.๕,ค/๒๕, 
ท/๑๒.๕ 

 ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ 

 
จากตารางที่ ๗๓ แสดงการเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติ-

พันธุตางๆกับคนขายของมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุม
ชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๖๒.๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือ
รอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ และกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ  
๑๒.๕๐  
 

๕.๒.๑.๓.๒ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไป 
การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับประชาชน

ทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่  ๗๔   
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๓ 

ตารางที่ ๗๔ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไป 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ 
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ ค-ช-ร ค/๓,ล/๑ 
ข-ช-ก ค/๓,ล/๑ ล-ช-ก ล/๔ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๔ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑  ล/๒๑,ค/๓  ค/๒๐,ล/๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๙๕.๘๔,ล/๔.๑๖  ล/๘๗.๕,ค/๑๒.๕  ค/๘๓.๓๔,ล/๔.๑๖, 
ท/๑๒.๕ 

 
จากตารางที่ ๗๔ แสดงการเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติ-

พันธุตางๆกับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๘๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๒.๕๐ และกลุมชาติ-
พันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐  และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖  

 
๕.๒.๑.๔ แวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ 

 แวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ หมายถึง การเลือกใชภาษาของ
ประชากรหมูบานสวนใหญ ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาว และกลุมชาติพันธุไทย-
โคราช ภายในสถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศซึ่งเปนสถานที่ราชการ การวิเคราะหภาษาในแวดวงนี้
จะแบงการวิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับเจาหนาที่ตํารวจ และการเลือกใช
ภาษากับประชาชนทั่วไป 
 

๕.๒.๑.๔.๑ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาท่ีตํารวจ 
การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับเจาหนาที่-

ตํารวจ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๕ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๔ 

ตารางที่ ๗๕ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจ 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ ล-ช-ร ท/๔ ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ก ค/๒,ท/๒ ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ ค-ญ-ร ท/๔ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ ค-ญ-ก ท/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ ค-ญ-ชร ท/๔ 
รวม ค/๑๓,ท/๑๑  ล/๑๐,ค/๒,ท/๑๒  ค/๑๐,ท/๑๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗, 
ท/๔๕.๘๔ 

 ล/๔๑.๖๗,ค/๘.๓๔, 
ท/๕๐.๐๐ 

 ค/๔๑.๖๗, 
ท/๕๘.๓๔ 

 
จากตารางที่ ๗๕ แสดงการเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับเจาหนาที่ตํารวจมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔๕.๘๔ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔๑.๖๗ และ
ภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔ และกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ  ๔๑.๖๗ 

  
๕.๒.๑.๔.๒ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไป 

การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับประชาชน-
ทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๕ 

ตารางที่ ๗๖ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไป 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๔ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑  ล/๑๙,ค/๕  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๙๕.๘๔,ล/๔.๑๖  ล/๗๙.๑๗,ค/๒๐.๘๔  ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ 
 
จากตารางที่ ๗๖ แสดงการเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด 
คือรอยละ ๘๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษา
ลาวมากที่สุดคือรอยละ ๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๐.๘๔ และกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ  ๑๒.๕๐  
 

๕.๒.๑.๕ แวดวงการใชภาษาที่ท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ 
 แวดวงการใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ หมายถึง การเลือกใชภาษาของประชากร
หมูบานสวนใหญอันไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาว และกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
ภายในที่วาการอําเภอลําปลายมาศซึ่งเปนสถานที่ราชการ การวิเคราะหภาษาในแวดวงนี้จะแบงการ
วิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับเจาหนาที่ และ การเลือกใชภาษากับประชาชน
ทั่วไป 
 

๕.๒.๑.๕.๑ การเลือกใชภาษาที่ท่ีวาการอําเภอเมื่อพูดกับเจาหนาท่ี 
การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับเจาหนาที่ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๗     
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๖ 

ตารางที่ ๗๗ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ ล-ช-ร ท/๔ ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ก ค/๒,ท/๒ ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ ค-ญ-ร ท/๔ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ ค-ญ-ก ค/๓,ท/๑ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๓,ท๑๑  ล/๑๐,ค/๒,ท/๑๒  ค/๑๗,ท/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ท/๔๕.๘๔  ล/๔๑.๖๗,ค/๘.๓๔, 
ท/๕๐ 

 ค/๗๐.๘๔, 
ท/๒๙.๑๗ 

 
จากตารางที่ ๗๗ แสดงการเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับเจาหนาที่มีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔๕.๘๔ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใช
ภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔๑.๖๗ และภาษาไทย
โคราชคือรอยละ ๘.๓๔ และกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด
คือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ  ๒๙.๑๗   
 

๕.๒.๑.๕.๒ การเลือกใชภาษาที่ท่ีวาการอําเภอกับประชาชนทั่วไป 
การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 

ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๗ 

ตารางที่ ๗๘ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไป 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ ล-ช-ก ล/๔ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๔ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑  ล/๒๐,ค/๔  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๙๕.๘๔,ล/๔.๑๖  ล/๘๓.๓๔,ค/๑๖.๖๗  ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ 
 
จากตารางที่ ๗๘ แสดงการเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๘๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๖.๖๗ และกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ  ๑๒.๕๐  
 

๕.๒.๑.๖ แวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ 
 แวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ หมายถึง การเลือกใชภาษาของ
ประชากรหมูบานสวนใหญอันไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาว และกลุมชาติพันธุไทย-
โคราชภายในโรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ซ่ึงเปนสถานที่ราชการ การวิเคราะห
ภาษาในแวดวงนี้จะแบงการวิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับแพทย/พยาบาล 
และการเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 
 

๕.๒.๑.๖.๑ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาล 
การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับแพทย/พยาบาล 

ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๗๙     
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๘ 

ตารางที่ ๗๙ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาล 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ ล-ช-ร ท/๔ ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ก ค/๒,ท/๒ ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ ค-ญ-ร ท/๔ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ ค-ญ-ก ค/๓,ท/๑ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๓,ท/๑๑  ล/๑๐,ค/๒,ท/๑๒  ค/๑๗,ท/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ท/๔๕.๘๔  ล/๔๑.๖๗,ค/๘.๓๔, 
ท/๕๐ 

 ค/๗๐.๘๔, 
ท/๒๙.๑๗ 

 
จากตารางที่ ๗๙ แสดงการเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ

ตางๆกับแพทย/พยาบาลมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔๕.๘๔ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะ
เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔๑.๖๗ และ
ภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๘.๓๔ และกลุมชาติพันธุไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ  ๒๙.๑๗ 

 
๕.๒.๑.๖.๒ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไป 

การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ กรณีการเลือกใชภาษากับประชาชน
ทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่  ๘๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๑๙ 

ตารางที่ ๘๐ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไป 
 

กลุมชาติพันธุ
เขมร 

ภาษาที่เลือกใช 
 

กลุมชาติพันธุ
ลาว 

ภาษาที่เลือกใช กลุมชาติพันธุ
ไทยโคราช 

ภาษาที่เลือกใช 

ข-ช-ร ค/๔ ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ ค-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ ล-ช-ก ล/๔ ค-ช-ก ค/๔ 
ข-ช-ชร ค/๔ ล-ช-ชร ล/๔ ค-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล-ญ-ร ล/๔ ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑  ล/๒๐,ค/๔  ค/๒๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๘๕.๘๔,ล/๔.๑๖  ล/๘๓.๓๔,ค/๑๖.๖๗  ค/๘๗.๕,ท/๑๒.๕ 
 

จากตารางที่ ๘๐ แสดงการเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศของกลุมชาติพันธุ
ตางๆกับประชาชนทั่วไปมีดังนี้ กลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๘๕.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ กลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาว
มากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๑๖.๖๗ และกลุมชาติพันธุไทย
โคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ  ๑๒.๕๐  
 
 ๕.๒.๒ การเลือกใชภาษาตามเพศ 

การเลือกใชภาษาของประชากรตามเพศ ผูวิจัยจะจําแนกศึกษาตามเพศ ไดแก เพศชายและ
เพศหญิง โดยจะพิจารณาไปทีละแวดวงภาษาจนครบทั้ง ๖ แวดวง ดังนี้ 

 
๕.๒.๒.๑ แวดวงการใชภาษาที่โรงเรียน 

การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนในงานวิจัยนี้  หมายถึง การเลือกใชภาษาของประชากรบาน
สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ในโรงเรียนของประชากรตามเพศ 
ในการศึกษานี้จะแยกวิเคราะหออกเปน  ๓ หัวขอยอย ไดแก การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครู การ
เลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อน และการเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป ผูวิจัยพบวามี
เฉพาะกลุมวัยรุนที่มีแวดวงการใชภาษาภายในโรงเรียน สวนวัยกลางคนและวัยชราไมปรากฏการใช
แวดวงนี้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลการวิเคราะหจึงเปนขอมูลของกลุมวัยรุนเทานั้น ผลการศึกษา
การเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่โรงเรียนปรากฏดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๐ 

๕.๒.๒.๑.๑ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครู 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒.๑.๑.๑ เพศชาย 
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับครู ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๘๑ 
 
ตารางที่ ๘๑ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัครูของเพศชาย 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ล-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ค-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
รวม ท/๑๒ ท/๑๒ ท/๑๒ ท/๑๒ 

คิดเปนรอยละ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๘๑ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับครูที่เปน

กลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อประชากรเพศชายทุกกลุมชาติพันธุสนทนากับครูที่โรงเรียนจะเลือกใช
ภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษาเดียว รอยละ ๑๐๐  ไมวาครูคนดังกลาวจะเปนกลุมชาติพันธุใด ทั้งนี้
เพราะภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาราชการที่ใชในการเรียนการสอนทั่วประเทศ เมื่อประชากรอยูที่
โรงเรียน ไมวาจะในหองเรียนหรือนอกหองเรียนก็จะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานเมื่อสนทนากับ
ครูผูสอนทุกครั้ง 

 
๕.๒.๒.๑.๑.๒ เพศหญิง 

 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนากับครู ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๘๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๑ 

ตารางที่ ๘๒ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครูของเพศหญิง 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ล-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ค-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
รวม ท/๑๒ ท/๑๒ ท/๑๒ ท/๑๒ 

คิดเปนรอยละ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ 
 

จากตารางที่ ๘๒ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับครูที่
เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อประชากรเพศหญิงทุกกลุมชาติพันธุสนทนากับครูที่โรงเรียนจะ
เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานเพียงภาษาเดียว รอยละ ๑๐๐ ไมวาครูคนดังกลาวจะเปนกลุมชาติพันธุใด
ทั้งนี้เพราะภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาราชการที่ใชในการเรียนการสอนทั่วประเทศ เมื่อประชากร
อยูที่โรงเรียนไมวาจะในหองเรียนหรือนอกหองเรียนก็จะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานเมื่อสนทนากับ
ครูผูสอนทุกครั้งเชนเดียวกับประชากรเพศชาย 
 

๕.๒.๒.๑.๒ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อน 
การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒.๑.๒.๑ เพศชาย 
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับเพื่อน ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๘๓  
 
ตารางที่  ๘๓ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อนของเพศชาย  
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
เพศชาย เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
รวม ค/๙,ล/๓ ล/๖,ค/๖ ค/๑๒ ค/๑๑,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๕,ล/๒๕ ล/๕๐,ค/๕๐ ค/๑๐๐ ค/๙๑.๖๗,ท/๘.๓๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๒ 

จากตารางที่  ๘๓ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศชายเมื่อพูดกับเพื่อนที่
เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะ
เลือกใชภาษาลาวและภาษาไทยโคราชมากที่สุดจํานวนเทากันคือรอยละ ๕๐ เมื่อพูดกับกลุมชาติ-
พันธุไทยโคราชประชากรทุกคนจะเลือกใชภาษาไทยโคราชเพียงภาษาเดียวคือรอยละ ๑๐๐ และเมื่อ
พูดกับกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๙๑.๖๗ ตามดวย
ภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 
 

๕.๒.๒.๑.๒.๒ เพศหญิง 
 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนากับเพื่อน ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่  ๘๔ 
 
ตารางที่ ๘๔ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัเพื่อนของเพศหญิง 

  
ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  

เพศหญิง เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ญ-ร ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ 
รวม ค/๖,ล/๔,ท/๒ ค/๕,ล/๕,ท/๒ ค/๙,ล/๑,ท/๒ ค/๙,ล/๑,ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๐,ล/๓๓.๓๔,     
ท/๑๖.๖๗ 

ค/๔๑.๖๗,ล/
๔๑.๖๗,ท/๑๖.๖๗ 

ค/๗๕,ล/๘.๓๔,        
ท/๑๖.๖๗ 

ค/๗๕,ล/๘.๓๔,        
ท/๑๖.๖๗ 

 
จากตารางที่ ๘๔ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษาของประชากรเพศหญิงเมื่อพูดกับเพื่อนที่

เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดคือรอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ  ๓๓.๓๔  และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ 
๑๖.๖๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวและไทยโคราชมากที่สุดจํานวน
เทากันคือรอยละ ๔๑.๖๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ  ๑๖.๖๗ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ
ไทยโคราชและกลุมชาติพันธุอ่ืนๆประชากรจะเลือกใชภาษาเชนเดียวกัน คือ เลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๗๕ ตามดวยไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือ
รอยละ ๘.๓๔  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๓ 

๕.๒.๒.๑.๓ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป 
การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
๕.๒.๒.๑.๓.๑ เพศชาย 

เมื่อประชากรเพศชายสนทนากับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ 
๘๕ 
 
ตารางที่ ๘๕ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัประชาชนทัว่ไปของเพศชาย 

 
เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ร ค/๔ 
รวม ค/๙,ล/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๕,ล/๒๕ 
 
จากตารางที่ ๘๕  แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ

รอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๕  
 

ค.๒.๒.๑.๓.๒ เพศหญิง 
เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏ

ดังตารางที่ ๘๖ 
 
ตารางที่ ๘๖ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกบัประชาชนทัว่ไปของเพศหญิง 

 
เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๕,ล/๔,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๑.๖๗,ล/๓๓.๓๔,ท/๒๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๔ 

จากตารางที่ ๘๖ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๔๑.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓.๓๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒๕ 
 

๕.๒.๒.๒ แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ 
 แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของแวด-
วงการใชภาษาที่แยกตามเพศ โดยจะแบงการวิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับ
คนขายของและการใชภาษากับประชาชนทั่วไป ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษา
ที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศจะปรากฏดังนี้ 
 
   ๕.๒.๒.๒.๑ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดเมื่อพูดกับคนขายของ 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒.๒.๑.๑ เพศชาย  
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศกับคนขายของ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๘๗ 
 
ตารางที่ ๘๗ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับคนขายของของเพศชาย 

 
เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ 
ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๔,ล/๑๑,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/,๓๐.๕๖,ท/๒.๗๘ 
 

จากตารางที่ ๘๗  แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 
รอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒.๗๘  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๕ 

๕.๒.๒.๒.๑.๒ เพศหญิง 
เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศกับคนขายของ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๘๘  
 
ตารางที่ ๘๘ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกบัคนขายของของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๒,ล/๑๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๑.๑๒,ล/๓๐.๕๖,ท/๘.๓๔ 
 
จากตารางที่ ๘๘ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 

รอยละ ๖๑.๑๒ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖  และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๒.๒.๒.๒ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดเมื่อพูดกับประชาชนทั่วไป 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒.๒.๒.๑ เพศชาย  
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทั่วไป ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๘๙ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๖ 

ตารางที่ ๘๙ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดของเพศชายกับประชาชนทั่วไป 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๑,ค/๓ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๖,ล/๑๐ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๒.๒๓,ล/๒๗.๗๘ 
 
จากตารางที่ ๘๙   แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 

รอยละ ๗๒.๒๓ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๗.๗๘  
 

๕.๒.๒.๒.๒.๒ เพศหญิง 
 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทั่วไป ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๙๐ 
 
ตารางที่ ๙๐ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกบัประชาชนทัว่ไปของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑๐,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๓.๘๙,ล/๒๗.๗๘,ท/๘.๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๗ 

จากตารางที่ ๙๐ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ
๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๗.๗๘ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 

 
๕.๒.๒.๓ แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ 

 แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของ
แวดวงการใชภาษาที่แยกตามเพศ  ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่
หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศจะปรากฏดังนี้ 
 

๕.๒.๒.๓.๑ การเลือกใชภาษากับคนขายของ  
การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
๕.๒.๒.๓.๑.๑ เพศชาย 

เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่หางสรรพสินคากับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๙๑ 
 
ตารางที่ ๙๑ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับคนขายของของเพศชาย 

 
เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ช-ก ท/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ล-ช-ก ล/๓,ท๑ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๖,ท/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๓.๘๙,ล/๑๖.๖๗,ท/๑๙.๔๕ 
 
จากตารางที่ ๙๑   แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลอืกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ

รอยละ ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๖.๖๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๙.๔๕ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๘ 

๕.๒.๒.๓.๑.๒ เพศหญิง 
  เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศกับคนขายของ ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๙๒ 
 
ตารางที่ ๙๒ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับคนขายของของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ร ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๖,ล/๗,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๒.๒๓,ล/๑๙.๔๕,ท/๘.๓๔ 
 
จากตารางที่ ๙๒ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ

รอยละ ๗๒.๒๓ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๙.๔๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔  
 

๕.๒.๒.๓.๒ การเลือกใชภาษาเมื่อพูดกับประชาชนทั่วไป 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒.๓.๒.๑ เพศชาย 
เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทั่วไป ผล

การเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๙๓ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๒๙ 

ตารางที่ ๙๓ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไปของเพศชาย 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๓,ล/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๓.๘๙,ล/๓๖.๑๒ 
 

จากตารางที่ ๙๓   แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลอืกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๖.๑๒  

 
๕.๒.๒.๓.๒.๒ เพศหญิง 

 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทัว่ไป ผล
การเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๙๔ 
 
ตารางที่ ๙๔ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไปของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑๐,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/,๖๓.๘๙ล/๒๗.๗๘,ท/๘.๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๐ 

จากตารางที่ ๙๔ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๗.๗๘ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 

 
๕.๒.๒.๔ แวดวงการใชภาษาที่สถานีตาํรวจอําเภอลําปลายมาศ 

 แวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของ
แวดวงการใชภาษาตามเพศ ผลการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลาย-
มาศจะปรากฏดังนี้ 
 

๕.๒.๒.๔.๑ การเลือกใชภาษาเมื่อพูดกับเจาหนาท่ีตํารวจ  
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒.๔.๑.๑ เพศชาย 
เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศกับเจาหนาที่ตํารวจ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๙๕ 
 
ตารางที่ ๙๕ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาทีต่ํารวจของเพศชาย 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ช-ก ท/๒,ค/๒ 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ 
ล-ช-ร ท/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท๑ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๖,ท/๑๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ล/๑๖.๖๗,ท/๓๘.๘๙ 
 
จากตารางที่ ๙๕   แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 

รอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๘.๘๙ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๑ 

๕.๒.๒.๔.๑.๒ เพศหญิง 
เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศกับเจาหนาที่ตํารวจ ผลการ

เลือกใชภาษาดังตารางที่ ๙๖ 
 
ตารางที่ ๙๖ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาทีต่ํารวจของเพศหญิง 

 
เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ 
ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ 
ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ท/๔ 
ค-ญ-ก ท/๔ 
ค-ญ-ชร ท/๔ 
รวม ค/๙,ล/๔,ท/๒๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๕,ล/๑๑.๑๒,ท/๖๓.๘๙ 
 
จากตารางที่ ๙๖ แสดงใหเหน็วาประชากรเพศหญิงจะเลอืกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด  

รอยละ ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาไทยโคราช รอยละ ๒๕ และภาษาลาว รอยละ ๑๑.๑๒  
 

๕.๒.๒.๔.๒ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไป 
การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

    ๕.๒.๒.๔.๒.๑  เพศชาย 
เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทั่วไป ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๙๗ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๒ 

ตารางที่ ๙๗ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนท ั่วไปของเพศชาย 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ 
ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๖,ล/๑๐ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๒.๒๓,ล/๒๗.๗๘ 
 

จากตารางที่ ๙๗ แสดงใหเหน็วาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ  
รอยละ ๗๒.๒๓ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๗.๗๘  

 
๕.๒.๒.๔.๒.๒ เพศหญิง 

 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทัว่ไป ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๙๘ 
 
ตารางที่ ๙๘  การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไปของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑๐,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/,๖๓.๘๙,ล/๒๗.๗๘,ท/๘.๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๓ 

จากตารางที่ ๙๘  แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๗.๗๘ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 

 
๖.๒.๒.๕ แวดวงการใชภาษาที่ท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ 

 แวดวงการใชภาษาที่ทีว่าการอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของแวด-
วงการใชภาษาตามเพศ ผลการเลือกใชภาษาปรากฏดังนี้  
 

๕.๒.๒.๕.๑ การเลือกใชภาษาเมื่อพูดกับเจาหนาท่ี  
การศึกษาจะพจิารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
  ๕.๒.๒.๕.๑.๑ เพศชาย 

เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศกับเจาหนาที ่ผลการเลือกใชภาษา
จะปรากฏดังตารางที่ ๙๙ 
 
ตารางที่ ๙๙ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ของเพศชาย 

 
เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ช-ก ท/๒,ค/๒ 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ 
ล-ช-ร ท/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท๑ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๖,ท/๑๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ล/๑๖.๖๗,ท/๓๘.๘๙ 
 

จากตารางที่ ๙๙ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลอืกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๘.๘๙ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๔ 

๕.๒.๒.๕.๑.๒ เพศหญิง 
เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่ที่วาการอาํเภอลําปลายมาศกับเจาหนาที่ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๐๐ 
  
ตารางที่ ๑๐๐ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ของเพศหญิง 

 
เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ 
ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ 
ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ท/๔ 
ค-ญ-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ชร ท/๔ 
รวม ค/๑๒,ท/๒๐,ล/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๓๓.๓๔,ท/๕๕.๕๖,ล/๑๑.๑๒ 
 
จากตารางที่ ๑๐๐ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด

คือรอยละ ๕๕.๕๖ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๓.๓๔ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๑.๑๒  
 

๕.๒.๒.๕.๒ การเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

๕.๒.๒๕.๒.๑ เพศชาย 
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๐๑ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๕ 

ตารางที่ ๑๐๑ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนท ั่วไปของเพศชาย 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๕,ล/๑๑ 

คิดเปนรอยละ ค/,๖๙.๔๕ล/๓๐.๕๖ 
 
จากตารางที่ ๑๐๑ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ

รอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖  
 

๕.๒.๒๕.๒.๒ เพศหญิง 
 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่ที่วาการอาํเภอกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๐๒ 
 
ตารางที่ ๑๐๒ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไปของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑๐,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/,๖๓.๘๙, ล/๒๗.๗๘, ท/๘.๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๖ 

จากตารางที่ ๑๐๒ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุด
คือรอยละ ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๗.๗๘ และภาษาไทยมาตรฐานคอืรอยละ ๘.๓๔ 

 
๕.๒.๒.๖ แวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ 

 แวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้  จะวิเคราะหในสวนของ
แวดวงการใชภาษาตามเพศ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏนี้  
 

๕.๒.๒.๖.๑ การเลอืกใชภาษาเมื่อพูดกับแพทย/พยาบาล  
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

  ๕.๒.๒.๖.๑.๑ เพศชาย 
เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศกับแพทย/พยาบาล ผล 

การเลือกใชภาษาจะปรากฏดงัตารางที่ ๑๐๓ 
 
ตารางที่ ๑๐๓ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาลของเพศชาย 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ช-ก ท/๒,ค/๒ 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ 
ล-ช-ร ท/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท๑ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๖,ท/๑๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ล/๑๖.๖๗,ท/๓๘.๘๙ 
 

จากตารางที่ ๑๐๓ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ 
รอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๘.๘๙ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๗ 

๕.๒.๒.๖.๑.๒ เพศหญิง 
เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาล ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๐๔ 
 
ตารางที่ ๑๐๔ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาลของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ 
ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ 
ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ญ-ร ท/๔ 
ค-ญ-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ท/๑๖,ล/๔ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๔.๔๕,ท/๔๔.๔๕,ล/๑๑.๑๒ 
 
จากตารางที่ ๑๐๔ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานและ

ภาษาไทยโคราชมากที่สุดเทากันคือรอยละ ๔๔.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๑๑.๑๒  
  

๕.๒.๒.๖.๒ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลเมื่อพูดกับประชาชนทั่วไป 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากเพศของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
    ๕.๒.๒.๖.๒.๑ เพศชาย 
 เมื่อประชากรเพศชายสนทนาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศกับประชาชนทั่วไป ผลการ
เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๐๕ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๘ 

ตารางที่ ๑๐๕ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไปของเพศชาย 
 

เพศชาย ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๕,ล/๑๑ 

คิดเปนรอยละ ค/,๖๙.๔๕ล/๓๐.๕๖ 
 

จากตารางที่ ๑๐๕ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศชายจะเลอืกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๖๙.๔๕ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๓๐.๕๖  
 

๕.๒.๒.๖.๒.๒ เพศหญิง 
 เมื่อประชากรเพศหญิงสนทนาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๐๖ 
 
ตารางที่ ๑๐๖ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไปของเพศหญิง 
 

เพศหญิง ภาษาที่เลือกใช 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๒๓,ล/๑๐,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๓.๘๙, ล/๒๗.๗๘, ท/๘.๓๔ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๓๙

จากตารางที่ ๑๐๖ แสดงใหเห็นวาประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ
รอยละ ๖๓.๘๙ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๗.๗๘ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 

 
๕.๒.๓ การเลือกใชภาษาตามอายุ 
การเลือกใชภาษาของประชากรตามอายุ ผูวจิัยจะจําแนกศกึษาตามกลุมอายุ ไดแก กลุมวัยรุน 

กลุมวัยกลางคนและกลุมวัยชรา โดยจะพิจารณาไปทีละแวดวงภาษาจนครบทั้ง ๖ แวดวง ดังนี ้
 

  ๕.๒.๓.๑ แวดวงการใชภาษาที่โรงเรียน 
การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนในงานวจิัยนี ้ หมายถึง การเลือกใชภาษาของประชากรบาน 

สวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย ในโรงเรียน ของประชากรตามอายุ 
ในการศึกษานีจ้ะแยกวิเคราะหออกเปน  ๓ หัวขอยอย ไดแก การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครู การ
เลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อนและการเลือกใชภาษาทีโ่รงเรียนกับประชาชนทั่วไป ผูวิจัยพบวามี
เฉพาะกลุมวัยรุนเทานั้นที่มแีวดวงการใชภาษาในโรงเรียน สวนวยักลางคนและวยัชราไมปรากฏการ
ใชแวดวงนี้ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นผลการวิเคราะหจึงเปนขอมูลของกลุมวัยรุนเทานัน้ ผลการศึกษา
การเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่โรงเรียนจะปรากฏดังนี ้
 
   ๕.๒.๓.๑.๑ การเลือกใชภาษากับครู 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
    ๕.๒.๓.๑.๑.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่โรงเรียนกับครูที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๐๗ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๐

ตารางที่ ๑๐๗ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับครูของกลุมวัยรุน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ข-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ล-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ล-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ค-ช-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
ค-ญ-ร ท/๔ ท/๔ ท/๔ ท/๔ 
รวม ท/๑๒ ท/๑๒ ท/๑๒ ท/๑๒ 

คิดเปนรอยละ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ ท/๑๐๐ 
 
จากตารางที่ ๑๐๗ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานทุกครั้งคือรอยละ 

๑๐๐ ไมวาครูคนดังกลาวจะเปนกลุมชาติพันธุใดก็ตาม ทั้งนี้เพราะภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษา-
ราชการที่ใชในการเรียนการสอนทั่วประเทศ เมื่อประชากรอยูที่โรงเรียนไมวาจะในโรงเรียนหรือ
นอกหองเรียนจึงตองใชภาษาไทยมาตรฐานในการสนทนากับครูผูสอนทุกครั้ง 

 
๕.๒.๓.๑.๒ การเลือกใชภาษากับเพื่อน 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

    ๕.๒.๓.๑.๒.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่โรงเรียนกับเพื่อนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆ ผลการ

เลือกใชภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๐๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๑

ตารางที่ ๑๐๘ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับเพื่อนของกลุมวัยรุน 
 

ภาษาที่เลือกใชกับกลุมชาตพิันธุตางๆ  
กลุมวัยรุน เขมร ลาว ไทยโคราช อื่นๆ 
ข-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ ล/๔ ค/๔ ค/๔ 
ล-ญ-ร ล/๔ ล/๔ ล/๑,ค/๓ ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ร ค/๔ ล/๑,ค/๓ ค/๔ ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ ค/๒,ท/๒ 
รวม ค/๑๕,ล/๗,ท/๒ ค/๑๑,ล/๑๑,ท/๒ ค/๒๑,ล/๑,ท/๒ ค/๒๐,ล/๑,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๒.๕๐,ล/
๒๙.๑๗,ท/๘.๓๔ 

ค/๔๕.๘๔,ล/
๔๕.๘๔,ท/๘.๓๔ 

ค/๘๗.๕๐,ล/๔.๑๖,  
ท/๘.๓๔ 

ค/๘๓.๓๔,ล/๔.๑๖,  
ท/๑๒.๕๐ 

 
จากตารางที่ ๑๐๘ แสดงใหเห็นถึงการเลือกใชภาษากับเพื่อนของประชากรกลุมวัยรุนเมื่อพดู

กับเพื่อนที่เปนกลุมชาติพันธุตางๆดังนี้ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุเขมรประชากรจะเลือกใชภาษาไทย
โคราชมากที่สุดคือรอยละ ๖๒.๕๐ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือ
รอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุลาวประชากรจะเลือกใชภาษาลาวและภาษาไทยโคราชมาก
ที่สุดเทากันคือรอยละ ๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ เมื่อพูดกลุมชาติพันธุ
ไทยโคราชประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๗.๕๐ ตามดวยภาษาไทย
มาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ และเมื่อพูดกับกลุมชาติพันธุ อ่ืนๆ
ประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ ๘๓.๓๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือ 
รอยละ ๑๒.๕๐ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
   ๕.๒.๓.๑.๓ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
   ๕.๒.๓.๑.๓.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๐๙ 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๒

ตารางที่ ๑๐๙ การเลือกใชภาษาที่โรงเรียนกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๔,ล/๗,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๘.๓๔,ล/๒๙.๑๗,ท/๑๒.๕๐ 
  

จากตารางที่ ๑๐๙ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๕๘.๓๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๒.๓.๒ แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ 
แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของแวด-

วงการใชภาษาที่แยกตามอายุ โดยจะแบงการวิเคราะหออกเปน ๒ สวน ไดแก การเลือกใชภาษากับ
คนขายของและการใชภาษากับประชาชนทั่วไป ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษา
ที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศจะปรากฏดังนี้ 

 
   ๕.๒.๓.๒.๑ การเลือกใชภาษากับคนขายของ 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

    ๕.๒.๓.๒.๑.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่ตลาดสดกับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดัง

ตารางที่ ๑๑๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๓

ตารางที่  ๑๑๐ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับคนขายของของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๗,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๙.๑๗,ท/๔.๑๖ 
 

จากตารางที่ ๑๑๐ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
     ๕.๒.๓.๒.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 

เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่ตลาดสดกับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๑๑ 
 
ตารางที่  ๑๑๑ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับคนขายของของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ล/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๓,ล/๑๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/๔๕.๘๔ 
 

จากตารางที่ ๑๑๑ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๔๕.๘๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๔

๕.๒.๓.๒.๑.๓ กลุมวัยชรา 
  เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่ตลาดสดกับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏ
ดังตารางที่ ๑๑๒ 
 
ตารางที่  ๑๑๒ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับคนขายของของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ล/๑,ค/๓ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๓๓.๓๔ 
 

จากตารางที่ ๑๑๒ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๓๓.๓๔  
 
   ๕.๒.๓.๒.๒ การเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 
 การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
    ๕.๒.๓.๒.๒.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๑๓ 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๕

ตารางที่  ๑๑๓ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๑,ค/๓ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๖,ล/๕,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๐.๘๔,ท/๑๒.๕๐ 
  
จากตารางที่ ๑๑๓ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 

๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๒.๓.๒.๒.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๑๔ 
 
ตารางที่  ๑๑๔ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๓๓.๓๔ 
 

 จากตารางที่ ๑๑๔ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๓๓.๓๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๖

๕.๒.๓.๒.๒.๓ กลุมวัยชรา 
  เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๑๕ 

 
ตารางที่  ๑๑๕ การเลือกใชภาษาที่ตลาดสดกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๗,ล/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๙.๑๗ 
 

จากตารางที่ ๑๑๕ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๙.๑๗ 
 
  ๕.๒.๓.๓ แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสนิคาอําเภอลําปลายมาศ 

แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของ
แวดวงการใชภาษาที่แยกตามอายุ  ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่
หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศจะปรากฏดังนี้ 
 

๕.๒.๓.๓.๑ การเลือกใชภาษากับคนขายของ  
การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
    ๕.๒.๓.๓.๑.๑ กลุมวัยรุน 

เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่หางสรรพสินคากับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษาจะ
ปรากฏดังตารางที่ ๑๑๖ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๗

ตารางที่ ๑๑๖ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับคนขายของของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ร ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๖,ล/๑,ท/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๔.๑๖,ท/๒๙.๑๗ 
 
จากตารางที่ ๑๑๖ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 

๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๒.๓.๓.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่หางสรรพสินคากับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๑๑๗ 
 
ตารางที่  ๑๑๗ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับคนขายของของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ท/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๒,ค/๒ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๗,ล/๕,ท/๒ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๐.๘๔,ท/๘.๓๔ 
 

จากตารางที่ ๑๑๗ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๘.๓๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๘

๕.๒.๓.๓.๑.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่หางสรรพสินคากับคนขายของ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๑๘ 
 

ตารางที่ ๑๑๘ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับคนขายของของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ล/๑,ค/๓ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๗,ท/๑ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๙.๑๗,ท/๔.๑๖ 
 

จากตารางที่ ๑๑๘ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๔.๑๖ 
 
   ๕.๒.๓.๓.๒ การเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 

    ๕.๒.๓.๓.๒.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทัว่ไป ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๑๑๙ 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๔๙

ตารางที่ ๑๑๙ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๓,ล/๑ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๓,ล/๘,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๔.๑๗,ล/๓๓.๓๔,ท/๑๒.๕๐ 
 

จากตารางที่ ๑๑๙ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๕๔.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๓๓.๓๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 
    ๕.๒.๓.๓.๒.๒ กลุมวัยกลางคน 

เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใช
ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๒๐ 
 
ตารางที่ ๑๒๐ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๓๓.๓๔ 
 
จากตารางที่ ๑๒๐ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 

๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๓๓.๓๔  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๐

    ๕.๒.๓.๓.๒.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๑๒๑ 
 
ตารางที่ ๑๒๑ การเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคากับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๑,ค/๓ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๙,ล/๕ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๙.๑๗,ล/๒๐.๘๔ 
 

จากตารางที่ ๑๒๑ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๙.๑๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๐.๘๔ 
 
  ๕.๒.๓.๔ แวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ 

แวดวงการใชภาษาที่สถานตีํารวจอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของ
แวดวงการใชภาษาตามอาย ุ ผลการเลือกใชภาษาในแวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลาย-
มาศจะปรากฏดังนี ้

 
  ๕.๒.๓.๔.๑ การเลือกใชภาษากับเจาหนาท่ีตํารวจ 
การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้

 
   ๕.๒.๓.๔.๑.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๒๒ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๑

ตารางที่ ๑๒๒ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ล-ช-ร ท/๔ 
ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ 
ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ท/๔ 
รวม ค/๕,ล/๑,ท/๑๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๐.๘๔,ล/๔.๑๖,ท/๗๕.๐๐ 
 

จากตารางที ่ ๑๒๒ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือ   
รอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๒.๓.๔.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจ ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๒๓ 
 
ตารางที่ ๑๒๓ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ท/๒,ค/๒ 
ข-ญ-ก ค/๒,ท/๒ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ท/๒,ค/๑,ล/๑ 
ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ก ท/๔ 
รวม ค/๘,ล/๔,ท/๑๒ 

คิดเปนรอยละ ค/๓๓.๓๔,ล/๑๖.๖๗,ท/๕๐.๐๐ 
 

จากตารางที ่ ๑๒๓ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือ  
รอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๓๓.๓๔ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๒

๕.๒.๓.๔.๑.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๒๔ 
 
ตารางที่ ๑๒๔ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับเจาหนาที่ตํารวจของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ท/๔ 
รวม ค/๑๒,ล/๕,ท/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๕๐.๐๐,ล/๒๐.๘๔,ท/๒๙.๑๗ 
 
จากตารางที ่ ๑๒๔ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือ       

รอยละ ๕๐ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๒๙.๑๗ และภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ 
 
   ๕.๒.๓.๔.๒ การเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
   ๕.๒.๓.๔.๒.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไป ผลการเลอืกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๒๕ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๓

ตารางที่ ๑๒๕ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๕,ล/๖,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๒.๕๐,ล/๒๕.๐๐,ท/๑๒.๕๐ 
 

จากตารางที่ ๑๒๕ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๒.๕๐ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๒.๓.๔.๒.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๒๖ 
 
ตารางที่ ๑๒๖ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๓,ค/๑ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๗,ล/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๙.๑๗ 
 

จากตารางที่ ๑๒๖ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๙.๑๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๔

๕.๒.๓.๔.๒.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๒๗ 
 
ตารางที่ ๑๒๗ การเลือกใชภาษาที่สถานีตํารวจกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๗,ล/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๙.๑๗ 
 

จากตารางที่ ๑๒๗ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗  
 
  ๕.๒..๓.๕ แวดวงการใชภาษาที่ท่ีวาการอําเภอลําปลายมาศ 

แวดวงการใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้ จะวิเคราะหในสวนของแวด-
วงการใชภาษาตามอายุ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏดังนี้  

 
   ๕.๒.๓.๕.๑ การเลือกใชภาษากับเจาหนาท่ี 

การศึกษาจะพจิารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
   ๕.๒.๓.๕.๑.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๒๘ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๕

ตารางที่ ๑๒๘ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ล-ช-ร ท/๔ 
ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ 
ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ท/๔ 

 รวม  ค/๕,ล/๑,ท/๑๘ 
คิดเปนรอยละ ค/๒๐.๘๔,ล/๔.๑๖,ท/๖๖.๖๗ 

 
จากตารางที่ ๑๒๘ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือ  

รอยละ ๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๒.๓.๕.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๒๙ 
 
ตารางที่ ๑๒๙ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ท/๒,ค/๒ 
ข-ญ-ก ท/๒,ค/๒ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ 
ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ก ค/๓,ท/๑ 
รวม ค/๑๑,ล/๔,ท/๙ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๕.๘๔,ล/๑๖.๖๗,ท/๓๗.๕๐ 
 

จากตารางที่ ๑๒๙ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๗.๕๐ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๖

๕.๒.๓.๕.๑.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๓๐ 
 

ตารางที่ ๑๓๐ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับเจาหนาที่ของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๕,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๐.๘๔,ท/๑๒.๕๐ 
 

จากตารางที่ ๑๓๐ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 
   ๕.๒.๓.๕.๒ การเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
   ๕.๒.๓.๕.๒.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๓๑ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๗

ตารางที่ ๑๓๑ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๕,ล/๖,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๒.๕๐,ล/๒๕.๐๐,ท/๑๒.๕๐ 
 
จากตารางที่ ๑๓๑ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 

๖๒.๕๐ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๒.๓.๕.๒.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๓๒ 
 
ตารางที่ ๑๓๒ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๓๓.๓๔ 
 

จากตารางที่ ๑๓๒ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๓๓.๓๔  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๘

๕.๒.๓.๕.๒.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๑๓๓ 
 

ตารางที่ ๑๓๓ การเลือกใชภาษาที่ที่วาการอําเภอกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๗,ล/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๙.๑๗ 
 

จากตารางที่ ๑๓๓ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๙.๑๗ 
 
  ๕.๒.๓.๖ แวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ 

แวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศในหัวขอนี้  จะวิเคราะหในสวนของ
แวดวงการใชภาษาตามอายุ ผลการเลือกใชภาษาจะปรากฏนี้  

 
   ๕.๒.๓.๖.๑ การเลือกใชภาษากับแพทย/พยาบาล 

การศึกษานี้จะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี้ 
 

    ๕.๒.๓.๖.๑.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาล ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๓๔ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๕๙

ตารางที่ ๑๓๔  การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาลของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๑,ท/๓ 
ข-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
ล-ช-ร ท/๔ 
ล-ญ-ร ล/๑,ท/๓ 
ค-ช-ร ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ร ท/๔ 
รวม ค/๕.ล/๑,ท/๑๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๒๐.๘๔,ล/๔.๑๖,ท/๗๕.๐๐ 
 

จากตารางที่ ๑๓๔ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุดคือ  
รอยละ ๗๕ ตามดวยภาษาไทยโคราชคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาลาวคือรอยละ ๔.๑๖ 
 

๕.๒.๓.๖.๑.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาล ผลการเลือกใชภาษา

จะปรากฏดังตารางที่ ๑๓๕ 
 
ตารางที่ ๑๓๕ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาลของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ท/๒,ค/๒ 
ข-ญ-ก ท/๒,ค/๒ 
ล-ช-ก ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ก ล/๑,ค/๑,ท/๒ 
ค-ช-ก ค/๓,ท/๑ 
ค-ญ-ก ค/๓,ท/๑ 
รวม ค/๑๑,ล/๔,ท/๙ 

คิดเปนรอยละ ค/๔๕.๘๔,ล/๑๖.๖๗,ท/๓๗.๕๐ 
 
จากตารางที่ ๑๓๕ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 

๔๕.๘๔ ตามดวยภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๓๗.๕๐ และภาษาลาวคือรอยละ ๑๖.๖๗ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๐

๕.๒.๓.๖.๑.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาล ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๓๖ 
 

ตารางที่ ๑๓๖ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับแพทย/พยาบาลของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๓,ท/๑ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๓,ท/๑ 
ล-ญ-ชร ล/๒,ค/๑,ท/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๕,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๒๐.๘๔,ท/๑๒.๕๐ 
 

จากตารางที่ ๑๓๖ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคือรอยละ ๒๐.๘๔ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 
   ๕.๒.๓.๖.๒ การเลือกใชภาษากับประชาชนทั่วไป 

การศึกษานีจ้ะพิจารณาจากอายุของผูบอกภาษา ดังนี ้
 
   ๕.๒.๓.๖.๒.๑ กลุมวัยรุน 
เมื่อประชากรกลุมวัยรุนสนทนาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาจะ

ปรากฏดังตารางที่ ๑๓๗ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๑

ตารางที่ ๑๓๗ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยรุน 
 

กลุมวัยรุน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ร ค/๔ 
ข-ญ-ร ค/๔ 
ล-ช-ร ล/๒,ค/๒ 
ล-ญ-ร ล/๔ 
ค-ช-ร ค/๔ 
ค-ญ-ร ค/๑,ท/๓ 
รวม ค/๑๕,ล/๖,ท/๓ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๒.๕๐,ล/๒๕.๐๐,ท/๑๒.๕๐ 
 
จากตารางที่ ๑๓๗ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 

๖๒.๕๐ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๕ และภาษาไทยมาตรฐานคือรอยละ ๑๒.๕๐ 
 

๕.๒.๓.๖.๒.๒ กลุมวัยกลางคน 
เมื่อประชากรกลุมวัยกลางคนสนทนาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใช

ภาษาจะปรากฏดังตารางที่ ๑๓๘ 
 

ตารางที่ ๑๓๘ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยกลางคน 
 

กลุมวัยกลางคน ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ก ล/๑,ค/๓ 
ข-ญ-ก ค/๔ 
ล-ช-ก ล/๔ 
ล-ญ-ก ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ก ค/๔ 
ค-ญ-ก ค/๔ 
รวม ค/๑๖,ล/๘ 

คิดเปนรอยละ ค/๖๖.๖๗,ล/๓๓.๓๔ 
 

จากตารางที่ ๑๓๘ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๖๖.๖๗ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๓๓.๓๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๒

๕.๒.๓.๖.๒.๓ กลุมวัยชรา 
เมื่อประชากรกลุมวัยชราสนทนาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไป ผลการเลือกใชภาษาดัง

จะปรากฏตารางที่ ๑๓๙ 
 

ตารางที่ ๑๓๙ การเลือกใชภาษาที่โรงพยาบาลกับประชาชนทั่วไปของกลุมวัยชรา 
 

กลุมวัยชรา ภาษาที่เลือกใช 
ข-ช-ชร ค/๔ 
ข-ญ-ชร ค/๔ 
ล-ช-ชร ล/๔ 
ล-ญ-ชร ล/๓,ค/๑ 
ค-ช-ชร ค/๔ 
ค-ญ-ชร ค/๔ 
รวม ค/๑๗,ล/๗ 

คิดเปนรอยละ ค/๗๐.๘๔,ล/๒๙.๑๗ 
 

จากตารางที่ ๑๓๙ แสดงใหเห็นวาประชากรจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดคือรอยละ 
๗๐.๘๔ ตามดวยภาษาลาวคอืรอยละ ๒๙.๑๗ 
 
ภาพรวมของการเลือกใชภาษาในแวดวงภาษานอกชุมชน 

แวดวงการใชภาษานอกชุมชนของประชากรบานสวนใหญประกอบไปดวย ๖ แวดวงภาษา 
ไดแก แวดวงการใชภาษาที่โรงเรียน แวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ แวดวงการใช
ภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ แวดวงการใชภาษาที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ  
แวดวงการใชภาษาที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ  และแวดวงการใชภาษาที่โรงพยาบาลอําเภอลํา-
ปลายมาศ ผลการศึกษาการเลือกใชภาษาในแวดวงภาษานอกชุมชนตามตัวแปร ๓ ประการ ไดแก 
กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ สามารถสรุปไดดังนี้ 

การเลือกใชภาษาตามกลุมชาติพันธุ พบวา เมื่อประชากรชุมชนบานสวนใหญออกมาติดตอ
กับคนภายนอกชุมชนตามสถานที่ตางๆขางตน ลักษณะการเลือกใชภาษาจะมีความแตกตางไปจาก
การเลือกใชภาษาเมื่ออยูในชุมชน  กลาวคือเมื่อประชากรเลือกใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ 
และเมื่อเลือกใชภาษาที่สถานที่ราชการกรณีที่ตองติดตอส่ือสารกับเพื่อนหรือประชาชนทั่วไป 
ประชากรสวนใหญจะเลือกใชภาษาแรกของตน ยกเวนประชากรกลุมชาติพันธุเขมรซึ่งพบวาเมื่อ
ออกนอกเขตหมูบานสวนใหญภาษาที่ประชากรสวนใหญจะเลือกใชคือภาษาไทยโคราช ทั้งนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๓

เนื่องมาจากประชากรไมอาจทราบไดวาคูสนทนาเปนคนกลุมชาติพันธุใด สามารถพูดและฟงภาษา
เขมรเขาใจไดหรือไม ดังนั้นภาษาไทยโคราชจึงเปนภาษาที่ประชากรเลือกใชมากกวาภาษาเขมร เมื่อ
เลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคาพบวาประชากรมีทั้งที่เลือกใชภาษาแรกของตนเองและเลือกใชภาษา
ที่มีศักดิ์ศ รีมากกวาไดแกภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  เพราะที่
หางสรรพสินคาประชากรจะมาจากที่ตางๆ  ประชากรที่ เขามาจับจายใชสอยสินคาภายใน
หางสรรพสินคาสวนใหญมักจะเปนประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี สวนคนขายของ
ภายในหางสรรพสินคาก็ไดรับการอบรมใหใชภาษาไทยมาตรฐานสนทนากับลูกคา ดังนั้น ประชากร
สวนใหญจึงเลือกใชภาษาที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น กลาวคือหากประชากรสามารถพูดภาษาไทย
มาตรฐานไดก็จะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน สวนประชากรที่ไมประสงคจะใชภาษาไทยมาตรฐานก็
จะเลือกใชภาษาไทยโคราช เปนตน สําหรับภาษาเขมรไมมีประชากรคนใดเลือกใชในแวดวงภาษานี้
เมื่อเลือกใชภาษาที่สถานที่ราชการ กรณีที่ตองสนทนากับขาราชการ เชน ครู ตํารวจ แพทยหรือ
พยาบาลพบวาประชากรสวนใหญโดยเฉพาะกลุมวัยรุนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน หากประชากร
คนใดไมสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดก็จะเลือกใชภาษาไทยโคราชเปนสวนใหญ ตามดวยภาษา
ลาว สวนภาษาเขมรไมมีประชากรคนใดเลือกใช ทั้งนี้เนื่องมาจากในสังคมชนบทประชากรจะให
ความสําคัญกับขาราชการเพราะถือวาเปนอาชีพที่มีเกียรติจึงใหความเคารพนับถือ โดยแสดงออกใน
ลักษณะตางๆรวมทั้งเรื่องการเลือกใชภาษาเชนกัน ประชากรสวนใหญจะพยายามเลือกใชภาษาไทย
มาตรฐานหรือภาษาไทยโคราชกับขาราชการแทนภาษาแรกของตน  

การเลือกใชภาษาตามเพศ พบวา แวดวงการใชภาษานอกชุมชนกรณีที่ใชภาษากับบุคคลที่
เปนเพื่อน กับประชาชนทั่วไป และกับคนขายของในแวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลาย-
มาศ ประชากรสวนใหญทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเลือกใชภาษาแรกของตน เมื่ออยูในแวดวงการใช
ภาษาที่โรงเรียนกรณีใชภาษากับครู ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน
ทุกครั้ง และเมื่ออยูในแวดวงภาษานอกชุมชนกรณีที่ใชภาษากับขาราชการและกับคนขายของใน 
แวดวงการใชภาษาที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ ประชากรสวนใหญจะพยายามเลือกใช
ภาษาไทยมาตรฐานซึ่งเปนภาษาราชการที่เปนทางการมากขึ้น ยกเวนประชากรคนใดไมสามารถพูด
ภาษาไทยมาตรฐานไดหรือมีความเขินอายที่จะเลือกใชก็จะพูดภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยโคราชและ
ภาษาลาว สวนภาษาเขมรพบวาไมมีประชากรคนใดเลือกใช ทั้งยังพบอีกวากลุมประชากรเพศหญิง
จะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากกวาเพศชาย 

การเลือกใชภาษาตามอายุ พบวา กลุมวัยรุนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องมาจากกลุมวัยรุนเปนกลุมประชากรรุนใหมที่ไดรับอิทธิพลแบบอยางการใชภาษาไทยมาตรฐาน
มากที่สุด ทั้งจากการเรียนการสอนที่โรงเรียนและสื่อตางๆ โดยเฉพาะการติดตามสื่อตางๆที่เขามามี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๔

บทบาทตอชีวิตประจําวันมากขึ้น เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต เปนตน ตางก็สงผลใหประชากร
กลุมวัยรุนเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานในแวดวงภาษาตางๆมากขึ้นเชนกัน ซ่ึงตรงกันขามกับกลุม   
วัยชราอยางเห็นไดชัด เพราะกลุมวัยชราเปนประชากรรุนเกาที่ส่ือตางๆไมมีอิทธิพลตอการใชภาษา
ของกลุมวัยนี้มากเทาใดนักและกลุมวัยชราสวนใหญไดรับการศึกษาภาคบังคับเพียงระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ดังนั้นภาษาไทยมาตรฐานจึงไมมีอิทธิพลตอ
ประชากรกลุมนี้ เพราะเมื่อประชากรเรียนจบแลวก็ไมคอยจะไดใชภาษาไทยมาตรฐานใน
ชีวิตประจําวัน จากขอมูลพบวามีกลุมวัยชราบางคนเทานั้นที่เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน สวนใหญ
แลวจะเลือกใชภาษาแรกของตนและภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร 
สวนกลุมวัยกลางคนเปนกลุมที่เลือกใชภาษาไดครบทุกภาษาเพราะเปนกลุมที่อยูระหวางกลุมวัยรุน
และกลุมวัยชราจึงเปรียบเสมือนเปนตัวกลางระหวางประชากรทั้งสองกลุมอายุดังกลาว ทําให
สามารถใชภาษาตางๆไดอยางคลองแคลว รวมทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐาน ขณะที่กลุม
วัยรุนใชภาษาเขมรไดเปนสวนนอย และกลุมวัยชราใชภาษาไทยมาตรฐานไดเปนสวนนอย 
 

จากการศึกษาการเลือกใชภาษาตามแวดวงตางๆของประชากรบานสวนใหญพบวาปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชภาษาของประชากร ไดแก แวดวงภาษา กลุมชาติพันธุ เพศและอายุของผูบอกภาษา
ตามที่ผ ู วิจัยไดตั้งสมมติฐานไว ดังจะไดกลาวสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะในบทตอไป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 ๑๖๕

บทท่ี ๖ 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 
๖.๑ สรุปผลการวิจัย  

 งานวิจัยเร่ือง “ภาวะหลายภาษาในบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ  
จังหวัดบุรีรัมย”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชในชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลํา-
ปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย และเพื่อศึกษาการเลือกใชภาษาของประชากรตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว ไดแก แวดวงการใชภาษา กลุมชาติพันธุ เพศและอายุ  

ผูวิจัยไดแบงแวดวงการใชภาษาออกเปน แวดวงการใชภาษาในชุมชนและแวดวงการใช
ภาษานอกชุมชน แบงกลุมชาติพันธุออกเปน ๓ กลุมชาติพันธุ ไดแก กลุมชาติพันธุไทยโคราช กลุม
ชาติพันธุเขมรและกลุมชาติพันธุลาว กลุมชาติพันธุละ ๒๔ คน แบงเพศออกเปน ๒ กลุม ไดแก กลุม
เพศหญิง ๓๖ คน และกลุมเพศชาย ๓๖ คน และแบงอายุออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุมวัยรุน (อายุ ๑๕-
๒๕ ป) กลุมวัยกลางคน (อายุ ๓๕-๔๕ ป) และกลุมวัยชรา (อายุ ๕๕-๖๕ ป) กลุมอายุละ ๒๔ คน
รวมทั้งสิ้น ๗๒ คน ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณจากแบบสอบถาม แลวนําขอมูลที่ไดมาคาํนวณ
คารอยละ แสดงผลการศึกษาในรูปแบบของตารางและแผนภูมิแทง ผลการศึกษามีดังนี้ 
 

๖.๑.๑ ผลการศึกษาหนาท่ีของภาษาที่มีใชในชุมชนบานสวนใหญ  
ชุมชนแหงนี้มีภาษาที่ใชในชุมชนทั้งสิ้น ๖ ภาษา  ไดแก  ภาษาไทยถิ่นกลาง รอยละ ๑ 

ภาษาไทยถิ่นโคราช รอยละ ๖๓ ภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว รอยละ ๑๕.๖๐  ภาษาเขมร      
รอยละ ๒๐ ภาษาสวย รอยละ ๐.๔๐  และมีการใชภาษาไทยมาตรฐานดวย แตในจํานวนทั้ง ๖ ภาษา
จะมีเพียง ๔ ภาษาเทานั้นที่ประชากรในชุมชนสวนใหญเลือกใช  ไดแก ภาษาไทยมาตรฐาน 
ภาษาไทยถิ่นโคราช ภาษาเขมรและภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว สวนอีก ๒ ภาษาพบวามี
ประชากรใชพูดกันเพียงบางกลุมเทานั้น ภาษาหลักคือภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยโคราช ภาษา
รองคือภาษาเขมรและภาษาลาว ภาษากลางคือภาษาไทยโคราช ภาษาเขมรและภาษาลาว ภาษา
ราชการคือภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว ภาษาสื่อสารในวงกวางคือภาษาไทย
มาตรฐานภาษาไทยโคราชภาษาลาวและภาษาเขมร ภาษาเฉพาะกลุมคือภาษาเขมร ภาษาลาวและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๖

ภาษาไทยโคราช ภาษาการศึกษาคือภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาสอนตามโรงเรียนคือ
ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาอังกฤษและภาษาศาสนาคือภาษาบาลี ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
เขมร 
 

๖.๑.๒ ผลการศึกษาความสามารถในการใชภาษาของประชากร 
  

๖.๑.๒.๑ ความสามารถดานการพูด 
 

๖.๑.๒.๑.๑ ความสามารถดานการพูดตามกลุมชาตพิันธุ  
ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรเปนกลุมที่มีความสามารถในการพูดไดหลายภาษามากที่สุด คือ 

ตั้งแต ๒ ภาษาถึง ๔ ภาษา หากประชากรคนใดสามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจไดก็จะสามารถ
พูดและฟงภาษาอื่นๆเขาใจไดเชนกัน ตามดวยกลุมชาติพันธุลาว คือ สามารถพูดตั้งแต ๒ ภาษาถึง ๔ 
ภาษา แตอัตราจํานวนคนที่ใช ๓ ภาษาไดจะพบมากกวาการใช ๔ ภาษา ทั้งนี้เนื่องจากประชากรลาว
สวนใหญโดยเฉพาะกลุมวัยกลางคนและกลุมวัยรุนไมสามารถพูดภาษาเขมรได อยางไรก็ตามภาษาที่
เริ่มมีบทบาทมากขึ้นกับประชากรกลุมชาติพันธุลาวคือภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน 
ประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชเปนกลุมที่มีความสามารถพูดภาษาตางๆไดนอยที่สุด คือ ตั้งแต ๑ 
ภาษาถึง ๓ ภาษา และยังพบอีกวาไมมีประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชคนใดที่มีความสามารถพูด
ได ๔ ภาษากลาวคือ ไมมีประชากรกลุมชาติพันธุไทยโคราชคนใดที่สามารถพูดภาษาเขมรได ทั้งนี้
เพราะภาษาไทยโคราชถือวาเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในเขตอําเภอลํา-
ปลายมาศ ดังนั้นประชากรที่พูดภาษาไทยโคราชจึงไมมีความจําเปนที่จะตองเรียนรูภาษาอื่นๆมากนกั 
สงผลใหประชากรกลุมนี้มีความสามารถดานการพูดไดหลายภาษานอยกวาประชากรกลุมชาติพันธุ
อ่ืนๆ อันไดแก กลุมชาติพันธุเขมรและกลุมชาติพันธุลาว  
 

๖.๑.๒.๑.๒ ความสามารถดานการพูดตามเพศ  
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงสวนใหญสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ 

ภาษา ๔ ภาษาและ ๑ ภาษา เชนเดียวกัน แตจะมีความแตกตางกันคือ เพศชายจะสามารถพูดได ๓ 
ภาษาและ ๔ ภาษามากกวาเพศหญิง เพศหญิงจะสามารถพูดได ๒ ภาษามากกวาเพศชาย  ทั้งนี้
เนื่องมาจากเพศชายมีความจําเปนตองออกนอกบานเพื่อพบปะสนทนากับเพื่อนบานมากกวาเพศ-
หญิงจึงเกิดการเรียนรูภาษาตางๆไดมากกวา ขณะที่เพศหญิงสวนใหญจะอยูดูแลบานไมคอยได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๗

ออกไปนอกบานมากนักจึงเกิดการเรียนรูภาษาไดนอยและเพศหญิงสวนใหญเห็นความสําคัญของ
การพูดไดหลายภาษานอยกวาเพศชาย 

 
๖.๑.๒.๑.๓ ความสามารถดานการพูดตามอายุ  

ประชากรกลุมวัยรุนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษา ๔ ภาษา และ ๑ 
ภาษา ประชากรกลุมวัยกลางคนสามารถพูดได ๒ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา ๓ ภาษา และ ๑ 
ภาษา สวนประชากรกลุมวัยชราสามารถพูดได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๒ ภาษา ๔ ภาษา และ ๑ 
ภาษา จากขอมูลแสดงใหเห็นวาประชากรกลุมวัยชราเปนกลุมที่สามารถพูดไดหลายภาษามากที่สุด 
หรือเปนกลุมที่เห็นลักษณะของการมีภาวะหลายภาษาเดนชัดที่สุด ตามดวยกลุมวัยกลางคน และกลุม
วัยรุน อยางไรก็ดี กลุมวัยกลางคนเปนกลุมที่มีความสามารถในการพูดภาษาตางๆไดคลองแคลวที่สุด
เพราะเปนกลุมที่อยูระหวางชวงกลุมวัยรุนและกลุมวัยชรา โดยกลุมวัยรุนบางคนพูดภาษาเขมรได
หรือบางคนพูดไมไดเลย กลุมวัยชราบางคนสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดบางคนหรือพูดไมได
เลย สวนกลุมวัยกลางคนสามารถพูดไดทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐาน สามารถสรุปไดวา 
ประชากรที่มีอายุนอยลงจะสามารถพูดภาษาเขมรไดนอยลงและพูดภาษาไทยมาตรฐานไดมากขึ้น  
 

๖.๑.๒.๒ ความสามารถดานการฟง 
 

๖.๑.๒.๒.๑ ความสามารถดานการฟงตามกลุมชาติพันธุ  
กลุมชาติพันธุเขมรสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากที่สุด เพราะหากประชากรคนใด

สามารถฟงภาษาเขมรเขาใจก็จะสามารถฟงภาษาอื่นๆ เขาใจไดเชนกัน กลุมชาติพันธุลาวเปนกลุมที่
มีประชากรสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด  ยกเวนกลุมวัยชราเพศหญิงบางคนที่สามารถฟง
เขาใจได ๔ ภาษา กลุมชาติพันธุไทยโคราชเปนกลุมที่ประชากรสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามาก
ที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา และ ๒ ภาษา  
 

๖.๑.๒.๒.๒ ความสามารถดานการฟงตามเพศ  
ประชากรเพศชายสวนใหญสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา สวน

ประชากรเพศหญิงสวนใหญสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษา และ ๒ ภาษา 
จากขอมูลแสดงใหเห็นวา แมประชากรเพศหญิงจะสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากกวาเพศชาย แต
ก็สามารถพูดได ๔ ภาษานอยกวาเพศชาย ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจาก เพศหญิงแมจะไมคอยออกนอก-
บานมากเทากับเพศชายหรือตองติดตอพูดคุยกับกลุมประชากรตางๆมากเทากับเพศชาย แตเพศหญิง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๘

สวนใหญกระตือรือรนสนใจที่จะเรียนรูภาษาดวยความสนใจ ดังนั้นจึงสามารถฟงภาษาอื่นเขาใจได
ดี แมจะพูดไมไดก็ตาม 
 

๖.๑.๒.๒.๓ ความสามารถดานการฟงของประชากรตามอายุ  
ประชากรกลุมวัยรุนสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา ๒ ภาษา และ ๑ 

ภาษา ประชากรกลุมวัยกลางคนสามารถฟงเขาใจได ๓ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๔ ภาษา สวน
ประชากรกลุมวัยชราสามารถฟงเขาใจได ๔ ภาษามากที่สุด ตามดวย ๓ ภาษา จากขอมูลแสดงใหเหน็
วาประชากรกลุมวัยชราเปนกลุมที่สามารถฟงไดหลายภาษามากที่สุดหรือเปนกลุมที่เห็นลักษณะของ
การมีภาวะหลายภาษาเดนชัดที่สุด ตามดวยกลุมวัยกลางคน และกลุมวัยรุน กลาวคือ ความสามารถ
ดานการฟงจะลดนอยลงไปตามอายขุองผูฟงดวยเชนกัน  

 
๖.๑.๓ ผลการศึกษาการเลือกภาษาของประชากรตามแวดวงการใชภาษา  

 
๖.๑.๓.๑ แวดวงการใชภาษาในชุมชน 
 

๖.๑.๓.๑.๑ การเลือกใชภาษาตามกลุมชาติพันธุ  
ประชากรทุกกลุมชาติพันธุโดยเฉพาะกลุมวัยชราจะเลือกใชภาษาแรกของตนเมื่อสนทนาใน

แวดวงการใชภาษาในชุมชนเปนสวนใหญ กลุมวัยกลางคนจะมีความสามารถเลือกใชภาษาได
หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากกลุมวัยกลางคนตองติดตอส่ือสารระหวางกลุมวัยรุนและกลุมวัยชรา
มากที่สุด สวนกลุมวัยรุนกับกลุมวัยชรามีความหางดานอายุมากจึงมีการติดตอส่ือสารกันนอยลง 
ผูวิจัยสังเกตวากลุมวัยชราเปนฝายที่จะตองเลือกใชภาษาตามกลุมวัยรุนเปนสวนใหญ ตัวอยางเชน 
ประชากรกลุมชาติพันธุเขมร กลุมวัยชราจะเลือกพูดภาษาไทยโคราชกับกลุมวัยรุน เลือกพูดภาษา
เขมรกับกลุมวัยกลางคน หากประชากรกลุมวัยชราครอบครัวใดเลือกพูดภาษาเขมรกับกลุมวัยรุน 
กลุมวัยรุนสวนใหญจะฟงภาษาเขมรเขาใจไดแตเมื่อโตตอบจะเลือกพูดภาษาไทยโคราช เปนตน เมื่อ
ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรสนทนากับประชากรกลุมชาติพันธุอ่ืนๆภายในหมูบานจะเลือกใชภาษา
เขมรเฉพาะกับประชากรที่สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจไดเทานั้น สวนใหญจะเปนกลุมวัยชรา
ดวยกัน รวมถึงกลุมวัยกลางคนบางคน หากสนทนากับกลุมวัยรุนก็จะมีลักษณะเชนเดียวกับที่
สนทนากับกลุมวัยรุนที่เปนสมาชิกในครอบครัว  

อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาก็มิไดเปนเชนนี้เสมอไป เพราะหากพิจารณาจากการเลือกใช
ภาษาของกลุมชาติพันธุลาวจะพบวา ประชากรจะเลือกใชภาษาแรกของตนคือภาษาลาวเปนสวน-

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๖๙

ใหญ แมจะมีการเลือกใชภาษาอื่นๆปะปนมาบางก็พบเพียงสวนนอย ประชากรสวนใหญยังคง
เลือกใชภาษาแรกของตนอยูมากทั้งเมื่อพูดกับสมาชิกในครอบครัวและประชากรกลุมชาติพันธุอ่ืนๆ
ภายในหมูบาน  ทั้งนี้เนื่องจากภาษาลาวเปนภาษาประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกประการหนึ่ง
หากพิจารณาจากแผนที่หมูบานจะพบวาหมูบานที่อยูติดกับบานสวนใหญ เชน บานกะทิง บาน-  
หนองตะแบง เปนตน ประชากรสวนใหญจะเปนกลุมชาติพันธุลาว ภาษาลาวจึงเปนภาษาที่ใชกัน
ทั่วไปในเขตอําเภอลําปลายมาศ  ดังนั้นประชากรกลุมชาติพันธุลาวจึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
เลือกใชภาษาอื่นๆมากนัก เชนเดียวกับกลุมชาติพันธุไทยโคราช พบวาหมูบานใกลเคียง เชน บาน-
หนองแสง บานสวนแตง หรือประชากรในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศสวนใหญจะเปนประชากร
กลุมชาติพันธุไทยโคราช และภาษาไทยโคราชก็ถือวาเปนภาษาที่ประชากรสวนใหญพูดและฟง
เขาใจได รวมทั้งเปนภาษาที่ประชากรเห็นวามีศักดิ์ศรีมากกวาภาษาลาวและภาษาเขมร อนึ่ง อัตรา
การเลือกใชภาษา จะแตกตางกันคือ กลุมชาติพันธุลาวจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากขึ้น    ขณะที่
กลุมชาติพันธุไทยโคราชจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีความจําเปนที่จะตอง
เลือกใชภาษากับคนแปลกหนา สวนกลุมชาติพันธุเขมรจะไมเลือกใชภาษาเขมรกับคนแปลกหนา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากภาษาเขมรเปนภาษาที่คนสวนนอยในเขตอําเภอลําปลายมาศสามารถพูดและฟง
เขาใจได  
 

๖.๑.๓.๑.๒ การเลือกภาษาของประชากรตามเพศ 
ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยโคราชมากที่สุดเชนเดียวกันทุก   

แวดวงภาษา ยกเวนแวดวงการใชภาษากับคนแปลกหนาที่ประชากรเพศหญิงสวนใหญจะเลือกใช
ภาษาลาวมากที่สุด และประชากรเพศชายจะเลือกใชเพียง ๒ ภาษาในแวดวงภาษานี้ ไดแก ภาษาไทย
โคราชและภาษาลาว ขณะที่ประชากรสวนใหญจะเลือกใชตั้งแต ๓ ภาษาขึ้นไปเปนอยางนอยใน     
แวดวงการใชภาษาอื่นๆ แวดวงภาษาที่ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงเลือกใชภาษาครบทั้ง ๔ 
ภาษาเชนเดียวกัน ไดแก แวดวงการใชภาษากับเพื่อนบาน แวดวงการใชภาษากับคนรูจักตางหมูบาน 
และแวดวงการใชภาษากับพระ สวนแวดวงการใชภาษาอื่นๆ ไดแก แวดวงการใชภาษากับสมาชิกใน
ครอบครัว ประชากรเพศชายจะเลือกใช ๓ ภาษา ไดแก ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาไทย
มาตรฐาน สวนประชากรเพศหญิงจะเลือกใชครบทั้ง ๔ ภาษา คือ ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว ภาษา
เขมรและภาษาไทยมาตรฐาน แวดวงการใชภาษากับคนขายของ ประชากรเพศหญิงจะเลือกใช ๓ 
ภาษา ไดแก ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร สวนประชากรเพศชายจะเลือกใชครบทั้ง ๔ 
ภาษา คือ ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว ภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐาน         แวดวงการใชภาษากับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๐

คนแปลกหนา ประชากรเพศหญิงจะเลือกใช ๓ ภาษา ไดแก ภาษาลาว ภาษาไทยโคราชและ
ภาษาไทยมาตรฐาน สวนเพศชายจะเลือกใช ๒ ภาษา ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว 
 

 ๖.๑.๓.๑.๓ การเลือกภาษาของประชากรตามอายุ 
ประชากรกลุมวัยตางๆ ยังคงเลือกใชภาษาแรกของตนในแวดวงการใชภาษาในชุมชน แตก็

พบวาภาษาไทยมาตรฐานเริ่มเขามามีบทบาทอยูบางแตไมมากเทาใดนัก มีประชากร  บางคนเทานั้น
ที่เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานโดยเฉพาะกลุมวัยรุน ตามดวยกลุมวัยกลางคนและกลุมวัยชรา ใน   
แวดวงการใชภาษากับคนแปลกหนา ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรทุกกลุมอายุจะไมเลือกใชภาษา-
แรกของตนคือภาษาเขมรเมื่อพูดกับคนแปลกหนา เพราะภาษาเขมรเปนภาษาที่คนสวนนอยสามารถ
พูดและฟงเขาใจได ประชากรจึงเลือกใชภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว  
 

๖.๑.๓.๒ แวดวงการใชภาษานอกชุมชน 
๖.๑.๓.๒.๑ การเลือกใชภาษาของประชากรตามกลุมชาติพันธุ  

เมื่อประชากรชุมชนบานสวนใหญออกมาติดตอกับคนภายนอกชุมชนตามสถานที่ตางๆ 
ขางตนพบวาลักษณะการเลือกใชภาษาจะมีความแตกตางกับการเลือกใชภาษาเมื่ออยูในชุมชน  
กลาวคือ เมื่อประชากรเลือกใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ และเมื่อเลือกใชภาษาที่สถานที่
ราชการ กรณีที่ตองติดตอส่ือสารกับเพื่อน หรือประชาชนทั่วไป ประชากรสวนใหญจะยังคงเลือกใช
ภาษาแรกของตน ยกเวนประชากรกลุมชาติพันธุเขมรซึ่งพบวาเมื่อออกนอกเขตหมูบานสวนใหญ 
ภาษาที่ประชากรสวนใหญจะเลือกใชคือภาษาไทยโคราช ทั้งนี้เนื่องมาจากประชากรไมอาจทราบได
วาคูสนทนาเปนคนกลุมชาติพันธุใด สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจไดหรือไม ดังนั้น  ภาษาไทย
โคราชจึงเปนภาษาที่ประชากรเลือกใชมากกวาภาษาเขมร  

เมื่อเลือกใชภาษาที่หางสรรพสินคาพบวาประชากรมีทั้งที่เลือกใชภาษาแรกของตนเองและ
เลือกใชภาษาที่มีศักดิ์ศรีมากกวา ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น เพราะที่
หางสรรพสินคาประชากรจะมาจากที่ตางๆมากขึ้น และประชากรที่เขามาจับจายใชสอยสินคาภายใน
หางสรรพสินคาสวนใหญมักจะเปนประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี สวนคนขายของ
ภายในหางสรรพสินคาก็ไดรับการอบรมใหใชภาษาไทยมาตรฐานสนทนากับลูกคา ดังนั้น ประชากร
สวนใหญจึงเลือกใชภาษาที่ไดรับการยอมรับมากขึ้น กลาวคือหากประชากรสามารถพูดภาษาไทย
มาตรฐานไดก็จะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน สวนประชากรที่ไมประสงคจะใชภาษาไทยมาตรฐานก็
จะเลือกใชภาษาไทยโคราช เปนตน สวนภาษาเขมรไมมีประชากรคนใดเลือกใชในแวดวงภาษานี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๑

เมื่อเลือกใชภาษาในสถานที่ราชการ กรณีสนทนากับขาราชการ เชน ครู ตํารวจ แพทยหรือ
พยาบาลพบวาประชากรสวนใหญโดยเฉพาะกลุมวัยรุนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน หากประชากร
คนใดไมสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานไดก็จะเลือกใชภาษาไทยโคราชเปนสวนใหญ ตามดวยภาษา
ลาว สวนภาษาเขมรไมมีประชากรคนใดเลือกใช ทั้งนี้เนื่องมาจากในสังคมชนบทประชากรจะให
ความสําคัญกับขาราชการเพราะถือวาเปนอาชีพที่มีเกียรติจึงใหความเคารพนับถือ โดยแสดงออกใน
ลักษณะตางๆรวมทั้งในเรื่องของการเลือกใชภาษาก็เชนเดียวกัน ประชากรสวนใหญก็จะพยายาม
เลือกใชภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาไทยโคราชกับขาราชการแทนภาษาแรกของตน  

 
๖.๑.๓.๒.๒ การเลือกภาษาของประชากรตามเพศ 

แวดวงการใชภาษานอกชุมชนกรณีที่ใชภาษากับบุคคลที่เปนเพื่อน ประชาชนทั่วไปและ
คนขายของในแวดวงการใชภาษาที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ ประชากรสวนใหญทั้งเพศชายและ
เพศหญิงจะยังคงเลือกใชภาษาแรกของตน เมื่ออยูในแวดวงการใชภาษาที่โรงเรียนกรณีใชภาษากับ
ครู ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานทุกครั้ง และเมื่ออยูในแวดวง
ภาษานอกชุมชนกรณีที่ ใชภาษากับข าราชการและคนขายของในแวดวงการใชภาษาที่
หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ ประชากรสวนใหญเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานซึ่งเปนภาษา
ราชการ ยกเวนประชากรคนใดไมสามารถพดูภาษาไทยมาตรฐานไดหรือมีความเขินอายที่จะเลือกใช
ก็จะพูดภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว สวนภาษาเขมรพบวาไมมีประชากรคนใด
เลือกใช และประชากรเพศหญิงจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากกวาเพศชาย 
 

 ๖.๑.๓.๒.๓ การเลือกภาษาของประชากรตามอายุ 
กลุมวัยรุนจะเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุมวัยรุนเปนกลุม

ประชากรรุนใหมที่ไดรับอิทธิพลของการใชภาษาไทยมาตรฐานจากการเรียนการสอนที่โรงเรียนและ
ส่ือตางๆที่เขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันมากขึ้น เชน โทรทัศน วิทยุ อินเทอรเน็ต เปนตน        
ตางสงผลใหประชากรกลุมวัยรุนเลือกใชภาษาไทยมาตรฐานในแตละแวดวงภาษามากขึ้นเชนกัน 
ตรงกันขามกับกลุมวัยชรา เพราะกลุมวัยชราเปนประชากรรุนเกาที่ส่ือไมมีอิทธิพลตอการใชภาษา
ของกลุมวัยนี้มากเทาใดนัก และกลุมวัยชราสวนใหญเขารับการศึกษาภาคบังคับเพียงระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ และชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ เปนอยางมาก ดังนั้นภาษาไทยมาตรฐานจึงไมมี
อิทธิพลตอประชากรกลุมนี้มากนัก เพราะเมื่อประชากรเรียนจบแลวก็ไมคอยจะไดใชภาษาไทย
มาตรฐาน จากขอมูลพบวามีกลุมวัยชราบางคนเทานั้นที่เลือกใชภาษาไทยมาตรฐาน สวนใหญยังคง
เลือกใชภาษาแรกของตนและภาษาอื่นๆ ไดแก ภาษาไทยโคราช ภาษาลาวและภาษาเขมร สวนกลุม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๒

วัยกลางคนเปนกลุมที่เลือกใชภาษาไดครบทุกภาษา เพราะเปนกลุมที่อยูระหวางกลุมวัยรุนและกลุม
วัยชรา จึงเปรียบเสมือนเปนตัวกลางระหวางประชากรทั้งสองกลุมอายุดังกลาว ทําใหสามารถใช
ภาษาตางๆไดเปนอยางคลองแคลว รวมทั้งภาษาเขมรและภาษาไทยมาตรฐาน ขณะที่กลุมวัยรุนใช
ภาษาเขมรไดเปนสวนนอย และกลุมวัยชราใชภาษาไทยมาตรฐานไดเปนสวนนอย 
 
๖.๒ อภิปรายผล 
 จากการศึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนบานสวนใหญ ทําใหเห็นลักษณะของความเปน
ชุมชนหลายภาษา (multilingual community) อยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากชุมชนแหงนี้มีความ
หลากหลายทั้งทางกลุมชาติพันธุและภาษา ประชากรในชุมชนประกอบดวยกลุมชาติพันธุหลัก 
จํานวน ๓ กลุมชาติพันธุ ไดแก กลุมชาติพันธุเขมร กลุมชาติพันธุลาวและกลุมชาติพันธุไทยโคราช 
ประชากรในชุมชนมีความสามารถในการพูดและฟงภาษาตางๆ ได ๔ ภาษา ไดแก ภาษาเขมร
ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยถิ่นอีสานหรือภาษาลาว  
 การศึกษาหนาที่ของภาษาที่มีใชในชุมชนทําใหเห็นถึงความสูง-ต่ํา (hierarchy) ของภาษาทั้ง 
๔ ภาษาขางตน และยังไดทราบถึงหนาที่ของแตละภาษาที่มีใชในชุมชนกลาวคือภาษาไทย-
มาตรฐานถือวาเปนภาษาที่อยูในระดับสูงสุด คือ เปนภาษาประจําชาติ ภาษาราชการ ใชในการเรียน
การสอนในโรงเรียน ใชในการนําเสนอสื่อ ไมวาจะเปนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน อินเทอรเน็ต 
ฯลฯ ภาษาไทยมาตรฐานถือวาเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรีและไดรับการยอมรับมากกวาภาษาอื่นๆในชุมชน  

ภาษาไทยโคราช แมจะไมไดเปนภาษาประจําภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แตหากกลาวถึง
ความสําคัญในระดับชุมชนอําเภอลําปลายมาศแลว ภาษาไทยโคราชถือวามีศักดิศ์รีและไดรับการ
ยอมรับจากประชากรทั่วไปรองลงมาจากภาษาไทยมาตรฐาน ใชส่ือสารกับบุคคลในสถานที่ราชการ
ในอําเภอลําปลายมาศ   นอกเหนือจากภาษาไทยมาตรฐานแลว ภาษาไทยโคราชนับเปนอีกภาษาหนึ่ง
ที่ประชากรสวนใหญเลือกใชติดตอส่ือสารที่มีลักษณะเปนทางการมากขึ้น  

ภาษาลาวถือวาเปนภาษาประจาํภาคที่ประชากรสวนใหญในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
เลือกใชติดตอส่ือสาร ถึงแมวาประชากรในเขตเทศบาลอําเภอลําปลายมาศซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชน 
บานสวนใหญจะเห็นวาภาษาไทยโคราชเปนภาษาที่มีศกัดิ์ศรีมากกวาภาษาลาว  แตภาษาลาวก็ยังคง
เปนภาษาที่ประชากรสวนใหญที่ไมไดอยูในเขตเทศบาลอําเภอลําปลายมาศเลือกใช รวมถึงประชากร 
บางหมูบานในเขตเทศบาลและประชากรบางครอบครัวในชุมชนบานสวนใหญ ภาษาลาวนับวาเปน
ภาษาที่มีคนใชกันอยางแพรหลายและกวางขวาง ดังนั้น ภาษาลาวจึงถือวาเปนอีกภาษาหนึง่ที่
ประชากรสวนใหญในชุมชนตองเรียนรูแมจะพดูไมไดแตทุกคนก็สามารถฟงเขาใจได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๓

ภาษาเขมรเปนภาษาดั้งเดิมของชุมชนบานสวนใหญ ประชากรกลุมวัยชราในอดีตมีความ
ภาคภูมิใจภาษาของตนมาก ประชากรสวนใหญที่เขามาอยูใหมจําเปนตองเรียนรูภาษาเขมรซึ่งเปน
ภาษาที่สําคัญที่ประชากรในชุมชนใชติดตอส่ือสารกันเพราะถือวาภาษาเขมรเปนภาษาที่มีศักดิ์ศรี 
แมแตพอคาแมคาที่มีเชื้อสายจีนในตลาดภายในอําเภอบางคนก็เรียนรูที่จะพูดและฟงภาษาเขมรกับ
ประชากรชุมชนบานสวนใหญ และประชากรในชุมชนสวนใหญก็ไมเขินอายที่จะใชภาษาเขมรนอก
ชุมชน แตเมื่อประชากรรุนกลุมวัยกลางคนเขามามีบทบาทแทนประชากรกลุมวัยชรา ประชากรรุนนี้
เร่ิมเรียนรูถึงความจําเปนในการใชภาษาที่คนสวนใหญพูดและฟงเขาใจมากกวาภาษาเขมร ไดแก 
ภาษาไทยโคราชและภาษาลาว ทําใหประชากรเริ่มใหความสําคัญกับภาษาอื่นๆมากขึ้น แตทั้งนี้ก็
ไมไดละทิ้งภาษาดั้งเดิมคือภาษาเขมรไปเสียทีเดียว เพราะยังคงเลือกใชในชุมชนกับเพื่อนบานที่มี
กลุมชาติพันธุเดียวกัน เพื่อนบานตางกลุมชาติพันธุที่สามารถพูดและฟงภาษาเขมรเขาใจ หาก 
เดินทางออกนอกพื้นที่ไปยังบริเวณที่มีกลุมชาติพันธุเขมรอยูก็ยังคงเลือกใชภาษาเขมรกับประชากร
เหลานั้นได  สวนกลุมวัยรุนซึ่งเปนประชากรรุนใหมของชุมชนจะพบวาประชากรกลุมนี้สวนใหญยงั
สามารถฟงภาษาเขมรเขาใจไดดี แตความสามารถในการพูดลดนอยลงกลาวคือสามารถพูดคําศัพท
ระดับงายถึงระดับปานกลางที่ไดยินบอยๆได และพูดประโยคสั้นๆไดบาง  
 ภาษาแตละภาษาที่มีอยูในชุมชนบานสวนใหญลวนมีหนาที่ทางภาษาอยางชัดเจน ประชากร
แตละคนแตละกลุมชาติพันธุมักจะตระหนักวาควรใชภาษาใดเมื่ออยูในแวดวงใด สถานการณใด กับ
ใคร ปจจัยนี้เองที่ทําใหประชากรเลือกใชภาษาตางๆตามหนาที่ไดอยางไมเกิดปญหาทางดานภาษา 
ประชากรในชุมชนใหความสําคัญกับเรื่องมนุษยสัมพันธและความมีน้ําใจแกเพื่อนบาน          ซ่ึง
แสดงออกดานการเลือกใชภาษาดวยกลาวคือ  ประชากรมีความพยายามที่เรียนรูภาษาของเพื่อนบาน
แตละคน บางคนอาจจะเรียนรูไดมากบาง นอยบาง หรือไมไดเลย แตประชากรก็ไมไดแสดงความ
รังเกียจเหยียดหยามภาษาใดภาษาหนึ่ง ตรงกันขามเมื่อรูสึกวาภาษาใดมีคนใชมากและไดรับการ
ยอมรับมากกวาก็ยิ่งมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูและใชภาษานั้นๆ หรือแมแตภาษาที่ไมคอยมีคน
พูดกันมากนักเชนภาษาเขมร ประชากรก็ยังใหความสําคัญและพยายามเลือกใชคําศัพทภาษาเขมรกับ
เพื่อนบานที่มีกลุมชาติพันธุเขมรบางเทาที่สามารถทําได เหตุนี้เองจึงเกิดการใชภาษาที่เรียกวา การ
ปนภาษา (code mixing) และ การสลับภาษา (code switching) ขึ้นบอยคร้ังในชุมชนบานสวนใหญ 
นับเปนปรากฏการณทางภาษาที่นาสนใจอีกประการซึ่งสามารถศึกษาไดตอไป 
 ดานความสามารถในการใชภาษา อันไดแก ความสามารถดานการพูดและความสามารถดาน
การฟง ผูวิจัยพบวา ประชากรสวนใหญในชุมชนยังคงมีความสามารถในการใชภาษาไดหลากหลาย 
กลาวคือ อยางนอยประชากรสามารถฟงเขาใจได ๒-๔ ภาษามากที่สุด สวนความสามารถดาน      
การพูดนั้นประชากรสวนใหญก็ยังคงมีความสามารถพูดได ๒-๔ ภาษามากที่สุดเชนกัน มีบางคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๔

บางกลุมที่สามารถพูดไดเพียงภาษาเดียวคือ ภาษาไทยโคราช ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากประชากรไมสามารถ
พูดภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาลาวและภาษาเขมร ไดนั่นเอง อีกทั้งภาษาไทยโคราชก็ไดรับการยอมรับ
วามีศักดิ์ศรีมากอยูแลวประการหนึ่ง  

อยางไรก็ดี การศึกษาในงานวิจัยนี้มีวิธีการดําเนินการวิจัยดานความสามารถในการใชภาษา
โดยการตั้งประโยคทดสอบความสามารถดานการพูดและการฟง (ดูในภาคผนวก ก) เพื่อทดสอบ 
ประโยคที่ใชทดสอบดังกลาวจะมีตั้งแตประโยคที่งายๆไปจนถึงประโยคที่ซับซอนมากขึ้น และจาก
การที่ผูวิจัยเปนคนในชุมชนบานสวนใหญซ่ึงมีความสนิทสนมคุนเคยกันดีกับชาวบานในระดับหนึ่ง 
มีโอกาสเห็นความเปนมาและความเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่ตอเนื่องของชุมชนดวย หากไมนับรวม
แบบทดสอบความสามารถดังกลาว ผูวิจัยพบวาประชากรแทบทุกคนมีความสามารถในการใชภาษา
ตางๆไดหลากหลายมาก เชนกอนทําการทดสอบผูวิจัยไดสอบถามถึงความสามารถในการพูดและ
การฟงภาษาตางๆของประชากร คําตอบที่ไดรับสวนใหญประชากรมีความมั่นใจและภูมิใจวาตนเอง
สามารถพูดและฟงไดหลายภาษาเปนสวนใหญประมาณรอยละ ๙๕ แตเมื่อมีการสัมภาษณตาม
ประโยคทดสอบ ประชากรสวนใหญจะประหมา ลืม ทําใหจําผิดจําถูก เมื่อสัมภาษณเสร็จประชากร
สวนใหญจะบอกวาหากเปนการสนทนากันตามปกติประจําวันพวกเขาจะพูดและฟงเขาใจได
มากกวานี้ กรณีนี้ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยเห็นวาจริง เพราะการจัดทําประโยคทดสอบเพื่อสัมภาษณอาจ
ทําใหขอมูลบางอยางคลาดเคลื่อนไปไดบางเพราะชาวบานอาจจะตื่นเตนและเกิดอาการหลงลืมขึ้น
กะทันหันนั่นเอง 

ดานการเลือกใชภาษาของประชากรบานสวนใหญพบวา ประชากรสวนใหญยังคงเลือกใช
ภาษาแรกของตนเองหากอยูภายในชุมชน แตเมื่อออกไปนอกชุมชนลักษณะการเลือกใชภาษาจะ
เปล่ียนแปลงไป นั่นคือประชากรจะมีการเลือกใชภาษาที่อยูในระดับสูงกวาภาษาแรกของตนเปน
สวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยโคราช ปรากฏการณนี้แสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในดานการปรับตัวดานภาษาของประชากรในชุมชนไดเปนอยางดี เหตุที่ประชากรมี
การปรับตัวเลือกใชภาษาในแวดวงภาษาตางๆไดนั้นเปนสวนสําคัญที่ทําใหพวกเขาอยูรวมกันอยาง
สงบสุขทั้งกับคนในชุมชน คนที่อยูนอกชุมชนทั้งที่รูจักหรือไมรูจักกันเปนสวนตัว หรือแมแต
ประชากรที่อยูกันคนละพื้นที่ ไมวาประชากรในชุมชนบานสวนใหญจะเดินทางไปที่ใดในเขต     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะสามารถเกิดการเรียนรูและเลือกใชภาษาของพื้นที่ตางๆไดอยางไมเกิด
ปญหา เพราะพวกเขาเขาใจดีวาภาษาแตละภาษามีหนาที่อยางไร และควรเลือกใชภาษาใดกับใคร 
ปรากฏการณดังกลาวมิใชมีเพียงประชากรในชุมชนบานสวนใหญเทานั้น เพราะประชากรสวนใหญ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน วิทยานิพนธของประพนธ จุนทะวิเทศ (๒๕๓๒) สิเนหา วังคะฮาด 
(๒๕๔๒) บทความของสุวิไล เปรมศรีรัตน (๒๕๒๙) ปรากฏผลการศึกษาที่คลายกัน กลาวคือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

๑๗๕

ประชากรมีความสามารถในการเลือกใชภาษาไดอยางไมเกิดปญหา หรือวิทยานิพนธของ Wimon 
Thanapaes (๑๙๙๘) ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการใชภาษาและทัศนคติทางภาษาของกลุมคนอีสานที่
อพยพเขาไปตั้งถ่ินฐานอยูทามกลางประชากรที่เปนคนภาคเหนือที่พูดภาษาคําเมือง พบวาประชากร
กลุมดังกลาวยังสามารถปรับตัวดานการเลือกใชภาษาไดอยางดีและไมเกิดปญหาทางดานภาษาแต
อยางใด  

การวิจัยเร่ืองภาวะหลายภาษา กรณีศึกษาบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลาย-
มาศ จังหวัดบุรีรัมยไดเนนย้ําใหเห็นเดนชัดวา หากประชากรไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุใดเขาใจเรื่อง
หนาที่และบทบาทของภาษา ยอมรับวาทุกภาษาตางก็มีประโยชนในแงของการติดตอส่ือสาร แมจะมี
เร่ืองศักดิ์ศรีของภาษาเขามาเกี่ยวของบาง แตเรียนรูที่จะเลือกใชและไมสรางกฎเกณฑความเหลื่อมลํ้า
ของภาษาใหเกิดความขัดแยงโดยคิดวาภาษาของตนเทานั้นที่เปนภาษาที่ดีที่สุดและดูถูกภาษาอื่น 
พยายามเรียนรูและทําความเขาใจเสียใหมวาการรูภาษาที่หลากหลายยอมมีประโยชน เพราะอยาง-
นอยการรูหลายภาษาทําใหเขาใจวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนบานมากขึ้น มองเห็นโลกทัศนและ 
ภูมิปญญา ตลอดจนมีทางเลือกในการแกไขปญหาของสังคมไดหลายแนวทาง ความพยายามเรียนรู
ซ่ึงกันและกันดังกลาวจะทําใหเกิดความเขาใจและสามารถอยูรวมกันอยางสันติ 

 
๖.๓ ขอเสนอแนะ 
 
 ในงานวิจัยนี้ศึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลํา-
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย นอกเหนือจากการศึกษาที่ปรากฏในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยยังพบวามีประเด็น
นาสนใจที่ควรศึกษาตออีกหลายประการ ไดแก  
 ๖.๓.๑ ควรมีการศึกษาการสลับภาษา (code switching) และการปนภาษา (code mixing) 
ผูวิจัยสังเกตวาประชากรมีการสลับภาษาและการปนภาษาอยูบอยๆ กลาวคือ บางครั้งในสถานการณ
เดียวกันประชากรจะพูดภาษาเขมร ๒-๓ ประโยค ตอดวยภาษาไทยโคราช ๑-๒ ประโยค แลว
กลับมาพูดภาษาเขมรอีก ๒-๔ ประโยค สลับกันไปมา หรือบางครั้งก็จะมีการปนภาษาในระดับ
ประโยคดวย คือ พบวา ในหนึ่งประโยคประชากรจะพูดทั้งภาษาไทยและภาษาลาว ภาษาเขมรและ
ภาษาไทยโคราช ภาษาไทยโคราชและภาษาไทยมาตรฐาน ฯลฯ ดังนั้นการศึกษารูปแบบการสลับ-
ภาษาและการปนภาษาในชุมชนบานสวนใหญหรือชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะของความเปนชุมชน
หลายภาษาจึงนาสนใจศึกษาอยางยิ่ง 
 
 ๖.๓.๒ ควรมีการศึกษาดานไวยากรณของภาษาที่ประชากรในชุมชนหลายภาษาใช เพราะ
ผูวิจัยสังเกตวา ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรมีลักษณะการใชไวยากรณที่แตกตางกับไวยากรณไทย 
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กลาวคือ ภาษาเขมรเปนคนละตระกูลภาษากับภาษาไทย ประชากรที่พูดภาษาเขมรเมื่อกลับมาพูด
ภาษาไทยก็อาจเกิดความสับสนหรือใชไวยากรณที่ติดมาจากรูปแบบภาษาเขมรได อยางเชน ประโยค
ที่ประชากรกลุมชาติพันธุเขมรในชุมชนบานสวนใหญถูกลอเลียนอยูบอยๆ เชน  
 “ไอนาย เดินดีๆ นะระวังตกบันไดแตกหัว” 
 ปกติไวยากรณไทยจะเรียงดังนี้  
 “ไอนายเดินดีๆ นะระวังตกบันไดหัวแตก” 
หรือประโยคที่วา 
 “แดดรอนวันนี้ทาทางจะตกฝน” 
 ปกติไวยากรณไทยจะเรียงดังนี้ 
 “แดดรอนวันนี้ทาทางฝนจะตก” 
 
 ๖.๓.๓ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษา (language shift)  ผูวิจัยพบวา ประชากรใน
ชุมชนบางครอบครัวสอนใหลูกหลานพูดภาษาอื่นๆ ที่ไมใชภาษาแรกที่บิดามารดาของเด็กใช เชน 
ภาษาแรกของบิดามารดาคือภาษาเขมร แตสอนใหลูกพูดภาษาไทยโคราชเปนภาษาแรก เปนตน 
ดังนั้น ควรศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่ทําใหประชากรกลุมดังกลาวสอนใหลูกหลานพูดภาษาอื่น เพื่อ
พิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางดานภาษาในอนาคต 
 
 ๖.๓.๔ ควรมีการศึกษาภาวะหลายภาษาในชุมชนหลายภาษาแหงอื่นของประเทศไทย 
อาจจะศึกษาพื้นที่เดียว หรือมีการเปรียบเทียบหลายพื้นที่ หรือจะเปรียบเทียบในระดับจังหวัด ระดับ
ภาค หรือระดับประเทศตอไป อันจะทําใหเห็นรูปแบบและแนวโนมของภาษาในประเทศไทยวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใด 
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เอกสารในการสัมมนาเรื่อง “งานวิจัยเชิงบูรณาการทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น” เสนอที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๗.  (อัดสําเนา) 

สุวัฒนา เล่ียมประวัติ. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๔๑๑ ๔๒๑ การศึกษาภาษาถิ่น. ภาควิชา 
ภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๒. (อัดสําเนา) 

_______. เสียงและระบบเสียงภาษาไทย. นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษร 
 ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕. 
_______. “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกภาษาของกลุมชาติพันธุ.” ภาษาและวรรณกรรมสาร  

๓,๓ ( ๒๕๔๘) : ๑๑๕-๑๓๓. 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  คําจํากัดความศัพทในภาษาศาสตรสังคม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 
_______.  ภาษาศาสตรสังคม.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,๒๕๔๑. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๐

ภาษาอังกฤษ 
 
Matchimawan Suwanawat.  “Language Use and Language Attitude of Plang Ethnic Group in Ban  

Huay Nam Khun, Chiang-Rai Province” M.A. Thesis, Mahidol University, 2003. 
Narong Kongchatree. “Thai – Malay Bilingualism” M.A. Thesis, Mahidol University, 1979. 
Natthida Chakshuraksha.  “Language Maintenance and Shift in A Displaced Tai Language : A  

Case Study of Black Tai at Nongkhe Village, Thailand” Ph.D. Dissertation, Mahidol 
University, 2003. 

Niramol Chanyam.  “A Study of Language Attitude Toward Thai Dialects and Their Speakers : A  
Case Study of Four Campuses of  Rajamangala Institute of Technology” M.A. Thesis, 
Mahidol University, 2002. 

Suwaphat Chanmekha.  “The Hidden Language : A Case Study of Kasong Language Attitudes,  
Uses and Abilities in Three Villages in Trat Province, Thailand” M.A. Thesis, Mahidol 
University, 2003. 

William A. Smalley. Linguistic Diversity and National Unity. The University of Chicago Press  
Chicago and London. Printed in the United States of America, 1994. 

Wimon Thanapaes.  “Language Use of The Isan Group on Palan Village, Tambol Pong-noi, Mae  
Chan District, Chiangrai Province” M.A. Thesis, Mahidol University, 1998. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๑

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๒

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบภาม และแบบบันทึกขอมูลในงานวิจัย 
 
 

ก. แบบสํารวจขอมูลประชากรหมูบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย 
 
เลขที่
บาน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ว/ด/ป 
เกิด 

อาย ุ เพศ การ 
ศึกษา 

อาชีพ ชาติ-
พันธุ 

 

หมายเหตุ 

          

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๓

ข. แบบสัมภาษณขอมูลเก่ียวกับประชากรหมูบานสวนใหญ  ตําบลลําปลายมาศ  อําเภอลําปลายมาศ  
จังหวัดบุรีรัมย 

 
ตอนที่ ๑. ขอมูลเก่ียวกับผูบอกภาษา 
 

๑. ช่ือ................................................นามสกุล............................................. 
๒. เพศ   �ชาย                  �หญิง 
๓. ชาติพันธุ  � เขมร   � ลาว  �ไทยโคราช 
๔. ภาษาแรก � เขมร  � ลาว  � ไทยโคราช   �อ่ืนๆ............ 
๕. อายุ  � ๑๕-๒๕ ป �๓๕-๔๕ ป �๕๕-๖๕ ป  
๖. การศึกษา �ภาคบังคับ � มัธยมศึกษา-กอนอุดมศึกษา   � อุดมศึกษา 
๗. อาชีพ  �ทํานา/รับจาง � ขาราชการ � คาขาย  

� นักเรียน/นักศึกษา  � อ่ืนๆ................ 
      ๘.   สถานภาพ � โสด  � สมรส   � มาย 

๙.   ความสัมพันธในครอบครัว.................... 
๑๐. ภูมิลําเนาเดิม � บานสวนใหญ 
     � ที่อ่ืน.........มาจากบาน.................ตําบล.................... 
     อําเภอ......................จังหวัด.................. 
          มาอยูชุมชนนี้ � ต่ํากวา ๕ ป � ๕-๑๐ ป � ๑๐ ปขึ้นไป 
๙. ชาติพันธุของบิดา-มารดา และคูสมรส 
๑๒.๑ บิดา  � เขมร � ลาว  � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 
๑๒.๑ มารดา  � เขมร � ลาว  � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 
๑๒.๑ คูสมรส  � เขมร � ลาว  � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 

๑๓.  ภาษาแรกของบิดา-มารดา และคูสมรส 
๑๒.๑ บิดา  � เขมร � ลาว  � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 
๑๒.๑ มารดา  � เขมร � ลาว  � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 
๑๒.๑ คูสมรส  � เขมร � ลาว  � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 

 
 หมายเหตุ............................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๔

ตอนที่ ๒ ขอมูลเก่ียวกับความสามารถในการใชภาษา 
 

๑. ความสามารถในการพูด 
พูดได...........ภาษา คือ  � เขมร    � ลาว    � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 
 

๒. ความสามารถในการฟง 
ฟงได...........ภาษา คือ  � เขมร    � ลาว    � ไทยโคราช  � อ่ืนๆ............ 
 
หมายเหตุ............................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๕

 แบบทดสอบความสามารถในการใชภาษา 
 
๑. ประโยคทดสอบความสามารถการพูด 
 
ชุดท่ี ๑  
ขอ ๑. หญิงสาวคนนี้สวยจริงๆ 
ขอ ๒. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
ขอ ๓. วันนี้ วัน...ที่...เดือน...พ.ศ... 
ขอ ๔. ฉันชื่อ...นามสกุล...ช่ือเลน...อายุ...ป 
ขอ ๕. เลนอะไรกันอยูหรือ ขอเลนดวยคนสิ 
ขอ ๖. คนอีสานมักจะมีจมูกแบนและมีผิวคลํ้า  
ขอ ๗. บานของฉันมี ๓ ฤดู คือ  ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน 
ขอ ๘. นองขยับเขามากระซิบวาปาคนนั้นชอบนินทาคนอื่น 
ขอ ๙. แมทําปลาราทรงเครื่องขายที่ตลาดเย็นทุกวันอาทิตยใชไหม 
ขอ ๑๐. ปาไปถอนกลาที่นา ซ้ือเสื้อสีแดง สีเขียว สีมวง ไปทําหุนไลกา 
 
ชุดท่ี ๒.  
ขอ ๑. ผูชายคนนี้หลอจริงๆ 
ขอ ๒. เล่ือนถาดขาวมาทางนี้หนอยซิ 
ขอ ๓. ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 
ขอ ๔. วันนี้ วัน...ที่...เดือน...พ.ศ... 
ขอ ๕. ฉันชื่อ...นามสกุล...ช่ือเลน...อายุ...ป 
ขอ ๖.  เลนอะไรกันอยูหรือ ขอเลนดวยคนสิ 
ขอ ๗. เด็กคนที่ตาโตและฟนเหยินไมชอบสีชมพู 
ขอ ๘. บานของฉันมี ๓ ฤดู คือ  ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูรอน 
ขอ ๙. ปาเลี้ยงนก ไก ปลา วัวและควายไวที่สวนหลังบาน 
ขอ ๑๐. แมทําปลาราทรงเครื่องขายที่ตลาดเย็นทุกวันอาทิตยใชไหม ** 
                                                 

*
  ภาษาเขมรวา “แมเธอปลาเฮาะฮะจรําดะกรืงลั๊วหนองตลาดละเงือยกรุบไงอาตึ๊ดเมนระโอย” 

ภาษาลาววา “อีแมเฮ็ดปาแดกบองขายยูตลาดเย็นทุกวันอาทิตยแมนบ” และภาษาไทยโคราชวา “แมะทํา
ปลาราบองขายอยูตลาดเย็นทุกวันอาทิตยใชมั๊ยฮึ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๖

๒. ประโยคทดสอบความสามารถการฟง 
 
ชุดท่ี ๑. 
ขอ ๑. วัดปาสวนใหญไปทางไหน 
ขอ ๒. นองหุงขาวแฉะ กินไมอรอย 
ขอ ๓. ฝนตก กบรองอยูกลางทุงนา 
ขอ ๔. เหลาเปนสิ่งที่ไมดี ไมควรดื่ม 
ขอ ๕. สายวันนี้ฉันจะเดินทางไปตัวเมือง 
ขอ ๖. วันสงกรานตมีการสรงน้ําพระหรือเปลา 
ขอ ๗. ดอกไมชนิดนี้มีสีแดง เหลือง และขาว 
ขอ ๘. หมาตัวนี้ชอบกัดแมว อยาปลอยแมวลงมานะ 
ขอ ๙. ผูใหญบานประกาศใหไปประชุมดวนเย็นนี้ 
ขอ ๑๐. รูจักคนชื่อหนู บานกะทิง ที่บานอยูติดกับโรงเรียนไหม 
 
ชุดท่ี ๒. 
ขอ ๑. โรงพยาบาลไปทางไหน 
ขอ ๒. พี่หุงขาวแข็ง กินไมอรอย 
ขอ ๓. ฤดูฝนมีปลาในทองนามาก 
ขอ ๔. พี่ดื่มเหลาเมากลับบานทุกวัน 
ขอ ๕. สายวันนี้ฉันจะเดินทางไปกรุงเทพฯ  
ขอ ๖. สงกรานตปนี้มีประกวดรองเพลงดวยนะ ** 
ขอ ๗. สมุดรานนี้มีสีเขียว มวง และแดง 
ขอ ๘. บานหลังนั้นเลี้ยงทั้งหมาและแมว  
ขอ ๙.  ผูใหญบานไปประชุมที่อําเภอตั้งแตเชาแลว 
ขอ ๑๐. คนชื่อหนูอยูบานกะทิงจะแตงงานวันเสารนี้ 
 
 
 
                                                 

*
  ภาษาเขมรวา “สงกรานตชะนํานิเมียนประกูดรองเพลงพองเนอ” ภาษาลาววา “สงกรานตปนี้มี

แขงฮองเพลงนาํได” และภาษาไทยโคราชวา “สงกรานตปหนี้มีแขงหรองเพลงนําเดอ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๗

ตอนที่ ๓ ขอมูลเก่ียวกับการเลือกภาษาของประชากร 
 
 ๓.๑ แวดวงการใชภาษาในชุมชน 
 

แวดวงการใชภาษา เมื่อพูดกับ ภาษาที่เลือกใช หมายเหตุ 
 

สมาชิกในครอบครวั   
เขมร   
 ลาว   
 ไทยโคราช   

ที่บาน 

 อื่นๆ    
เพื่อนบาน   

 เขมร   
 ลาว   
 ไทยโคราช   
 อื่นๆ   

คนรูจักตางหมูบาน   
 เขมร   
 ลาว   
 ไทยโคราช   
 อื่นๆ   

คนแปลกหนา   
พระ   

เขมร   
ลาว   
ไทยโคราช   

อื่นๆ   
คนขายของ   

เขมร   
ลาว   
ไทยโคราช   

ในหมูบาน 

อื่นๆ   

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๘

๓.๒ แวดวงการใชภาษานอกชุมชน 
  

แวดวงการใชภาษา เมื่อพูดกับ ภาษาที่เลือกใช หมายเหตุ 
 

ครู   
 เขมร   
 ลาว   
 ไทยโคราช   
 อื่นๆ   

เพื่อน   
 เขมร   
 ลาว   
 ไทยโคราช   
 อื่นๆ   

ที่โรงเรียน 

ประชาชนทั่วไป   
คนขายของ   ที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศ 

ประชาชนทั่วไป   
คนขายของ   ที่หางสรรพสินคาอําเภอลําปลายมาศ 

ประชาชนทั่วไป   
เจาหนาท่ีตํารวจ   ที่สถานีตํารวจอําเภอลําปลายมาศ 
ประชาชนทั่วไป   

เจาหนาท่ี   ที่ที่วาการอําเภอลําปลายมาศ 
ประชาชนทั่วไป   
แพทย/พยาบาล   ที่โรงพยาบาลอําเภอลําปลายมาศ 
ประชาชนทั่วไป   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๘๙

ภาคผนวก ข 
 

ความรูเก่ียวกับภาษาเขมร ลาว ไทยโคราช และไทยมาตรฐาน 
 

๑. ภาษาเขมร 
 หากกลาวถึงภาษาเขมรคนมกัจะนึกถึงภาษาเขมรที่พูดกันอยูในประเทศกัมพูชาเทานัน้ 
ตอมาในป ค.ศ. ๑๙๗๖ William A.Smalley ไดจดัแบงภาษาเขมรออกเปนถ่ินยอย ๓ ถ่ิน คือ Northern 
Khmer (ภาษาเขมรเหนือ) Central Khmer (ภาษาเขมรกลาง) และ Southern Khmer (ภาษาเขมรใต) 
โดยภาษาเขมรถิ่นยอยทั้ง ๓ ถ่ินนี้ตางก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป  

สุวิไล เปรมศรรัีตน และ อรวรรณ ภูอิสระกิจ (๒๕๓๙ อางถึงใน สิเนหา วังคะฮาด : 
๒๕๔๒ : ๑๒๓) อธิบายไววา ภาษาเขมรเปนภาษายอยของสาขาเขมร (Khmer Sub-branch) ซ่ึงอยูใน
กลุมมอญ-เขมร (Mon-Khmer Branch)  และอยูในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติค (Austroasiatic 
Language Family) ตระกูลภาษานีเ้ปนตระกูลภาษาที่มีผูพูดจํานวนมากกระจายอยูอยางกวางขวางใน
แถบเอเชียอาคเนย  
 สุวัฒนา เล่ียมประวัติ (๒๕๓๒ : ๒๙-๓๐) ไดอธิบายไววา ภาษาเขมรอยูในสาขาเขมร 
(Khmer branch) ภาษาเขมรแบงเปน ๓ กลุม คือ ภาษาเขมรกลาง ไดแก ภาษาเขมรที่พูดในประเทศ
กัมพูชาทั้งหมด ภาษาเขมรใต ไดแก ภาษาเขมรที่พูดอยูบริเวณชายแดนเวยีดนามภาคใต และภาษา
เขมรเหนือ ไดแก ภาษาเขมรที่พูดในประเทศไทยทั้งหมดคือจังหวัดสุรินทร บุรีรัมย ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี รอยเอ็ด มหาสารคาม ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี นครราชสีมา อุทัยธานี 
นครนายก จันทบุรี และตราด ประมาณวามีผูพูดภาษานีไ้มต่ํากวา ๑,๖๐๐,๐๐๐ คน 

กตัญู ชูช่ืน (๒๕๒๕ อางถงึใน สิเนหา วงัคะฮาด ๒๕๔๒ : ๑๒๓) ไดกลาวถึงลักษณะของ
ภาษาเขมรวา ภาษาเขมรเปนภาษาในตระกลูคําโดด แตมกีารเติมหนวยคําเติม (affix) ที่หนาคําและ
กลางคําเพื่อสรางคําใหม วธีิการนี้มีใชในภาษาเขมรโบราณ แตในภาษาเขมรที่พูดในประเทศไทยใน
ปจจุบันนยิมสรางคําใหมโดยการประสมคาํ หรือซํ้าคําแทนการเติมหนวยคําเดิมอยางสมัยกอน 

ระบบเสียงภาษาเขมร สิเนหา วังคะฮาด (๒๕๔๑๒ : ๑๒๕) กลาววา ภาษาเขมรเปนภาษาที่
เสียงวรรณยุกตไมมีความแตกตางดานความหมายของพยางค แตจะใชลักษณะน้ําเสียง (register) 
หรือความแตกตางของน้ําเสียง (voice quality) ของพยางคเพื่อใหความหมายของคําแตกตางกนั 
ทะณนั จันทรพุันธ (๒๕๒๑ อางถึงใน ประพนธ จุนทวิเทศ ๒๕๓๒ : ๒๓๒) ไดกลาวถึงลักษณะ
ทางเสยีงของภาษาเขมร (สุรินทร) ไววา ภาษาเขมรเปนภาษาที่ไมมเีสียงวรรณยุกต ความแตกตาง
ของเสียงสูงต่ําไมทําใหความหมายแตกตางไป มีทํานองเสียง (intonation) ไมปรากฏวามีลักษณะ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๐

น้ําเสียง (register) ที่เรียกวาน้ําเสียงธรรมดา หรือ น้ําเสยีงแบบทุมต่ําแบบใดๆ ทั้งสิ้น แตมีเสียงสระ
อยูเปนจํานวนมาก  

 หนวยเสียงพยัญชนะในภาษาเขมรมี ๒๑ หนวยเสียง คือ / π, τ, χ, κ, ?, πΗ, 
τΗ, χΗ, κΗ, β, δ, µ, ν, ⎠, Ν, σ, η, λ, ρ, ω, ϕ / ลักษณะของภาษาเขมรโดยทั่วไปจะออก
เสียงเหมือนพยัญชนะในภาษาไทย ยกเวนบางหนวยเสยีงที่แตกตางจากพยัญชนะในภาษาไทย
มาตรฐาน ไดแก เสียง / β / / δ / ซ่ึงเปนเสียงกกั-กอง ที่มีลักษณะของเสียงแบบดูดลมเขาลําคอ 
(implosive) แทนที่จะระเบิดลมออกมา (Pornpen ๑๙๘๙ อางถึงใน สิเนหา วังคะฮาด ๒๕๔๒ : 
๑๒๖) / ⎠ / ซ่ึงเปนเสียงขึน้จมูกเกิดระหวางปุมเหงือกกับเพดาน (ประพนธ จุนทวิเทศ ๒๕๓๒ : 
๒๓๓) และเสียง / ρ / ซ่ึงจะออกเสยีงล้ินรัวอยางชดัเจน หนวยเสียงพยัญชนะทุกเสียงสามารถเปน
พยัญชนะตนไดทั้งหมด หนวยเสยีงพยัญชนะทายมี ๑๔ หนวยเสียง คอื / π, τ, χ, κ, ?, µ, ν, ⎠, Ν, ρ, 
η, ω, λ, ϕ / และพยัญชนะทายที่ไมมีในภาษาไทยมี ๕ หนวยเสียง คือ / χ , Ν, η, ρ, λ /   

หนวยเสียงสระในภาษาเขมรมีหนวยเสียงสระ  ๓๔ หนวยเสียง  เปนสระเดี่ยว ๒๘ หนวย
เสียง คือ / ι, ι:, ∝, ∝:, υ, υ:, Ι, Ι:, Φ, Φ:, ς, ς:, ε, ε:, ↔, ↔:, ο, ο:, Θ, Θ:, ℘, ℘:, , :, α, α:, 
Α, Α: /  และสระประสม ๖ หนวยเสียงคือ / ια, ι:α, ∝α, ∝:α, υα, υ:α /  

ภาษาเขมรเปนภาษาที่มกีารลงน้ําหนกัเสียง (Stress) ประพนธ จุนทวเิทศ (๒๕๓๒ : ๒๓๖) 
ไดกลาวไววา คําในภาษาเขมรสวนมากเปนคําพยางคเดียว เมื่อเปนคําเดี่ยวในประโยคมักจะลงเสียง
หนัก คําประสมที่ประกอบดวยคําพยางคเดียวมาเรียงตอกัน คําซ้ํา และคําซอนมักจะลงเสียงหนักทั้ง 
๒ พยางค สวนคําสองพยางคที่ไมใชคําประสม พยางคหนาจะมเีสียงยาว ลงเสียงหนักพยางคทาย 

ภาษาเขมรถิ่นไทยใชทํานองเสียง (intonation) เพื่อบอกความหมายของประโยค ซ่ึงมัก
ปรากฏในพยางคสุดทายของประโยคหรือวลี ประกอบ ผลงาม (๒๕๓๘ :๘) แบงทํานองเสียงไว ๒ 
แบบคือ 

  ๑.๑.๔.๑ กลางระดับ-ตก   σι: βα:ϕ  กินขาว  (บอกเลา-ชวน) 
  ๑.๑.๔.๒ สูง-ขึ้น  σι: βα:ϕ  กินขาว (คําถาม) 
ประพนธ จุนทวิเทศ (๒๕๓๒ : ๒๓๘) แบงทํานองเสียงภาษาเขมรไว ๓ แบบคือ 
  ๑.๑.๔.๓ ทํานองเสียงตกตอนทาย σι: βα:ϕ  กินขาว  (บอกเลา-

ชวน) 
  ๑.๑.๔.๔ ทํานองเสียงขึ้นตอนทาย σι: βα:ϕ  กินขาว (คําถาม) 

   ๑.๑.๔.๕ ทํานองเสียงขึ้นและตกตอนทาย σι: βα:ϕ  กินขาว 
 (คําสั่ง) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๑

 ทํานองเสียงทีย่กตวัอยางมานี้เปนลักษณะทํานองเสียงของประชากรทีพู่ดภาษาเขมรใน
จังหวดัสุรินทร แตจากการเก็บขอมูลพบวาประชากรชมุชนบานสวนใหญก็มีลักษณะทางเสยีงเชนนี้
เชนกัน 
๒. ภาษาไทยถิน่อีสานหรือภาษาลาว 
 เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (๒๕๒๒ : ๒๖) กลาวไววา ภาษาไทยถิ่นอีสาน (Northeastern Thai) 
หรือภาษาไทยลาว (Laotian or ThaiLao) ไดแก ภาษาไทยถิ่นที่พูดโดยชนสวนใหญทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย รวมพื้นที่ทั้งสิ้นไมต่ํากวา  ๑๖  จังหวดัที่พดูภาษานี้ มีเสน-
แบงเขตภาษาอยูหลายจงัหวดั คือนับตั้งแตจังหวัดเพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา เลย ไป
จนถึงจังหวัดปราจีนบุรี ภายในจังหวัดเหลานี้ยังมีผูพูดภาษาไทยถิ่นอสีานเปนบางอาํเภอ บางหมูบาน 
ซ่ึงมีดินแดนตดิตอระหวางภาษาไทยกลางกับภาษาไทยถิน่อีสาน ภาษาถิ่นอีสานมีผูพูดไมต่ํากวา ๑๒ 
ลานคนในประเทศไทย  

 Brown (๑๙๖๕ อางถึงใน สิเนหา วังคะฮาด ๒๕๔๒ : ๑๓๕) กลาววา ภาษาลาวมีลักษณะที่
ถือวาใกลเคียงกับภาษาไทยมาตรฐาน ผูที่พูดภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาแม
สามารถเรียนรูภาษาลาวไดไมยาก ภาษาลาวนั้นเปนภาษาที่ใชเสียงวรรณยกุตแยกความหมายของคํา
เชนเดยีวกับภาษาไทย ระหวางภาษาลาวกับภาษาไทยมาตรฐานจะมีความแตกตางกันที่เสียงและ
คําศัพทมากกวาระบบไวยากรณ 

ภาษาลาวมพียญัชนะ ๒๐ หนวยเสียงคือ / π, τ, χ, κ, ?, πΗ, τΗ, φ, κΗ, β, δ, µ, ν, 
⎠, Ν, σ, η, λ, ω, ϕ / ลักษณะของภาษาลาวโดยทัว่ไปจะเหมือนกับพยัญชนะในภาษาไทย 
ยกเวนบางหนวยเสยีงที่แตกตางจากพยัญชนะในภาษาไทยมาตรฐาน ไดแก เสยีง  / ⎠ / ซ่ึงเปนเสียง
นาสิก การออกเสียงจะใชฐานกรณกลางลิ้นกับเพดานแข็ง เมื่อเปลงเสียงจะปลอยลมขึ้นทางจมูก
แทนที่จะปลอยออกทางปาก และ / ρ / ไมปรากฏวามีใชในภาษาลาว หนวยเสียงพยัญชนะทกุเสยีง
สามารถเปนพยัญชนะตนไดทั้งหมด หนวยเสียงที่สามารถเปนพยัญชนะทายไดมี ๙ หนวยเสียง คอื 
/ π, τ, κ, ?, µ, ν, Ν, ω, ϕ / และไมมีพยัญชนะควบกล้ํา  

ภาษาลาวมหีนวยเสยีงสระระหวาง ๒๐-๒๑ หนวยเสียง เปนสระเดี่ยว ๑๘ หนวยเสยีงคือ / 
ι, ι:, ∝, ∝:, υ, υ:, Φ, Φ:, ε, ε:, ο, ο:, Θ, Θ:, , :, α, α: / และสระประสม ๒-๓ หนวยเสียงคือ 
/ ια, ∝α, υα / เพราะบางถิน่ไมมีสระประสม / ∝α / 

สําหรับหนวยเสียงวรรณยุกตในภาษาลาว สุวัฒนา เล่ียมประวัติ (๒๕๓๒ : ๑๐๕-๑๐๖) ได
กลาววา ภาษาไทยถิ่นอีสานมีระบบเสียงตางกัน เสียงวรรณยกุตจะมีประมาณ ๔-๖ เสียงในบริเวณ 
๑๖ จังหวัดภาคอีสานของประเทศไทย คาดวามีผูพูดภาษานี้ไมต่ํากวา ๑๘.๕ ลานคน โดยยกตวัอยาง
เสียงวรรณยุกตของภาษาถิ่นอุบลราชธานี ซ่ึงมีวรรณยกุต ๖ หนวยเสียง คือ เสียงต่ําขึ้น (๑๓)       

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๒

เสียงกลางระดบั (๓๓) เสียงสูงตก (๕๓) เสียงสูงระดับ (๔๔) เสียงต่ําระดับ (๒๒) และเสียงสูงตก 
(๔๒) 
 หากพิจารณาตามการแตกตวัของเสียงวรรณยกุต สามารถอธิบายไดวา ภาษาลาวแบงเปน ๒ 
กลุมยอย คือ ภาษาลาวกลุมหลวงพระบาง (Luangprabang group) ซ่ึงเปนสําเนียงของเมืองหลวงเกา
คือเมืองหลวงพระบาง ภาษาลาวกลุมนีม้ีพูดในบางจังหวัดของภาคอสีานคือบริเวณริมฝงแมน้ําโขง
ตอนลาง อําเภอดานซาย อําเภอเมือง จังหวดัเลย รวมถึงภาษาลาวครั่งซึ่งพูดกันในแถบภาคกลางของ
ประเทศไทยคอืจังหวดันครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชัยนาท มีการแตกตัวแบบ A ๑-๒๓๔, 
B ๑๒๓๔, C ๑-๒๓๔, D ๑๒๓-๔ ภาษาลาวอีกกลุมหนึ่งคือภาษาลาวกลุมเวียงจนัทน (Vientianne 
Group) เปนสําเนียงของเมอืงหลวงใหมคือเมืองเวียงจันทน ซ่ึงภาษาไทยถิ่นอีสานสวนมากก็จะมี
ลักษณะการแตกตัวของวรรณยกุตแบบนี้คือ  A ๑-๒๓-๔, B-๑๒๓๔, C ๑-๒๓๔, D ๑๒๓-๔ รวมถึง
ภาษาลาวทีพู่ดกันในหมูบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  
  
๓. ภาษาไทยโคราช 

J. Marvin Brown (๑๙๖๕ อางถึงในวิจนิตน ภาณุพงศ ๒๕๒๒ : ๑๙๑) ไดกลาวไววา ภาษา
ถ่ินโคราชเปนภาษาลูกผสม คือ “โคราชเปนภาษาถิ่นทีเ่กิดจากภาษาลาว ซ่ึงปรับมาใชกับศัพทของ
ภาษาไทยภาคกลางคือ ใชศัพทเหมือนไทยภาคกลางแตสําเนียงเปนลาว ภาษาถิ่นโคราชกับภาษาไทย
ภาคกลางใชพดูกันรูเร่ือง แตกับภาษาลาวจะใชพดูกันไมรูเร่ือง แตระบบเสียงเปนแบบภาษาลาว” 

สุวัฒนา เล่ียมประวัติ (๒๕๓๒ : ๑๐๓) ไดกลาวไววา ภาษาไทยถิ่นกลาง จัดเปนภาษาถิ่น
ตระกูลไทกลุมตะวนัตกเฉยีงใต ไดแก ภาษาที่พดูโดยคนไทยสวนใหญที่อยูบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย ภาษาไทยถิ่นกลางที่ถือวาเปนภาษาไทยมาตรฐาน (Standard Thai) คือภาษาไทยถิ่น
กรุงเทพฯ เปนภาษาของทางราชการ มีอักษรใช ประมาณวาผูพูดภาษาไทยถิ่นกลางมีไมต่าํกวา 
๑๗.๓ ลานคน ประกอบไปดวยภาษาถิ่นยอยอีก ๕ ภาษา คือ ๑) ภาษาไทยไทยถิ่นกรุงเทพฯ 
(Bangkok Thai Dialect) มพีูดสวนใหญที่กรุงเทพฯ และบริเวณใกลเคียง ๒) ภาษาไทยถิ่นตะวนัตก 
(Western Thai Dialect) มีพูดสวนใหญที่จังหวดัสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี 
นครปฐม กาญจนบุรี และบางอําเภอในจงัหวัดอางทอง ๓) ภาษาไทยถิ่นตะวันออก (Eastern Thai 
Dialect) มีพูดที่จังหวดัจันทบุรี ระยอง ตราด และบางพืน้ที่ในจงัหวัดชลบุรี ๔) ภาษาไทยถิ่นสุโขทัย 
(Sukhothai Dialect) มีพดูสวนใหญที่จงัหวัดสุโขทัย อําเภอสวรรคโลก ๕) ภาษาไทยถิ่นโคราช 
(Khorat Thai Dialect) มีผูพูดที่จังหวัดนครราชสีมา 

ภาษาไทยโคราชมีพยัญชนะ ๒๐ หนวยเสียงคือ / π, τ, χ, κ, ?, πΗ, τΗ, χΗ, κΗ, β, δ, 
µ, ν, ⎠, Ν, σ, η, λ, ω, ϕ / หนวยเสียงพยัญชนะทุกเสียงสามารถเปนพยัญชนะตนไดทั้งหมด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๓

พยัญชนะทายมี ๙ หนวยเสียงคือ / π, τ, κ, ?, µ, ν, Ν, ω, ϕ / พยัญชนะควบกล้ํามี ๖ หนวยเสียงคือ 
/ πλ, πΗλ, κλ, κΗλ, κω, κΗω / 

ภาษาไทยโคราชมีหนวยเสียงสระ ๒๑ หนวยเสียง เปนสระเดีย่ว ๑๘ หนวยเสียงคือ              
/ ι, ι:, ∝, ∝:, υ, υ:, Φ, Φ:, ε, ε:, ο, ο:, Θ, Θ:, , :, α, α: / และสระประสม ๓ หนวยเสียงคือ         
/ ι↔, ∝↔, υ↔ / (ชลิดา รินทรพรหม ๒๕๒๐) 

สําหรับหนวยเสียงวรรณยุกต วิจินตน ภาณุพงศ (๒๕๒๒ : ๑๐๑-๑๐๒) ไดวิเคราะห
วรรณยกุตของภาษาไทยโคราชที่บานคลองตะแบก ตาํบลลาดบังขาว อําเภอสีคิ้ว จังหวดั
นครราชสีมา พบวามีเสียงวรรณยุกต ๔ หนวยเสียง คือ เสียงต่ําขึ้น (๒๔, ๓๔) เสียงต่ําตก (๒๑) เสียง 
กลางระดับ (๓๓) และเสยีงสูงตก (๓๒, ๔๒)  
 
๔. ภาษาไทยมาตรฐาน 

ภาษาไทยมาตรฐาน เปนภาษายอยของภาษาไทยกลาง เกิดจากภาษาของคนไทยในภาคกลาง
ที่อาศัยอย ูรอบๆกรุงเทพฯ แลวประสมภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษาไทยถิ่นตางๆที่มีอยูในกรุงเทพฯ 
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ทําใหสําเนียงแปรเปนสําเนียงภาษาไทยถิ่นอีกภาษาหนึ่ง ดวยเหตุทีเ่ปน
ภาษาของคนเมืองหลวงจึงไดรับการยอมรบัวาเปนภาษาไทยมาตรฐานมาตั้งแตคร้ังนัน้ เรืองเดช     
ปนเขื่อนขัติย (๒๕๔๐ : ๙ อางถึงใน สิเนหา วังคะฮาด ๒๕๔๒ : ๑๓๘)  

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ (๒๕๔๐ : ๔๔) กลาววา ภาษาไทยมาตรฐานเปนภาษาที่ไดรับการ
จัดระเบยีบโดยพจนานุกรม เปนตําราไวยากรณ มกีารเรียนการสอนอยางเปนทางการ มีการสราง
ตัวอักษร กําหนดมาตรฐานการสะกดและการอาน ทําหนาที่เปนภาษาราชการ ภาษาประจําชาติ ภาษา
เมืองหลวง ภาษาการศกึษาและวรรณกรรม นอกจากนี้ยังเปนภาษากลางของไทย และไดรับการ
ยอมรับวาเปนภาษาที่มีศกัดิศ์รี 

ภาษาไทยมาตรฐานมีพยัญชนะ ๒๑ หนวยเสียงคือ / π, τ, χ, κ, ?, πΗ, 
τΗ, χΗ, κΗ, β, δ, µ, ν, ⎠, Ν, σ, η, λ, ρ, ω, ϕ / หนวยเสียงพยัญชนะทกุเสยีงสามารถเปน
พยัญชนะตนไดทั้งหมด พยญัชนะทายมี  ๙ หนวยเสียงคือ / π, τ, κ, ?, µ, ν, Ν, ω, ϕ /  พยัญชนะ
ควบกล้ํามี ๑๑ หนวยเสียงคือ / πρ, πΗρ, τρ, κρ, κλ, κΗρ, κΗλ, κω, κΗω, πΗλ, πλ / 

ภาษาไทยมาตรฐานมีหนวยเสียงสระ ๒๑ หนวยเสียง เปนสระเดีย่ว ๑๘ หนวยเสียงคือ / 
ι, ι:, ∝, ∝:, υ, υ:, Φ, Φ:, ε, ε:, ο, ο:, Θ, Θ:, , :, α, α: / และสระประสม ๓ หนวยเสียงคือ 
/ ια, ∝α, υα /  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๔

สําหรับหนวยเสียงวรรณยุกต สุวัฒนา    เล่ียมประวัติ (๒๕๔๕ : ๑๔๑-๑๔๗) ไดจดัเสียง
วรรณยกุตภาษาไทยมาตรฐานไว ๕ หนวยเสยีง คือ  เสียงตก (๔๕๒) เสยีงกลาง (๓๒) เสียงต่ํา    
(๑๑, ๒๑) เสียงขึ้น (๒๑๔) และเสียงสูง (๕๕, ๓๕๔) 

 
ภาคผนวก ค 

 
ขอมูลเก่ียวกับชุมชนบานสวนใหญ 

 
๑. ประวัติความเปนมาและแผนที่ตัง้ของอาํเภอลําปลายมาศ   

ลําปลายมาศ เปนชื่อของอําเภอแหงหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย นามนี้ไดถือเอาชื่อลําน้ําที่ไหล-
ผานเปนสัญลักษณในการขนานนาม เดิมบริเวณนี้เปนเพียงชุมชนระดับหมูบานเล็กๆ ที่ไมมี
ความสําคัญทางประวัติศาสตรมากนัก กระทั่งทางราชการไดสรางทางรถไฟจากจังหวัดนครราชสีมา  
(สรางถึงจังหวดันครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ และถึงจังหวดับุรีรัมย เมื่อวนัที่ ๑ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘) ผานเขามาหมูบานแหงนีจ้ึงคอยมีราษฎรหลั่งไหลเขาจับจองที่ดิน บุกปาถาง-
พงปลูกบานแปลงเมืองเรื่อยมาจนมีจํานวนบานเรือนมากขึ้นโดยลําดบั เมื่อไดสรางเสนทางรถไฟ
ผานไปจนสิ้นสุดลงที่จังหวดัอุบลราชธานีเปนที่เรียบรอยแลวจึงไดตั้งชื่อหมูบานแหงนี้วา “บาน
หนองยาง” จากนั้นทางการกไ็ดกอสรางสถานีรถไฟขึ้นชาวบานกเ็รียกชือ่วา “สถานีหนองยาง” หรือ 
“สะเตหนองยาง” ขณะนัน้บานหนองยางขึน้อยูกับเขตอําเภอนางรอง 
   ในป พ.ศ. ๒๔๗๙ กระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศใหโอนหมูบานบางหมูบาน บางตําบล 
จากเขตอําเภอพิมายซึ่งปจจบุันก็คือเขตอําเภอชุมพวง จังหวดันครราชสีมา ตั้งขึ้นเปนตําบลโคก-
สะอาด โอนตาํบลหนองกะทิงและตําบลหนองยาง ในเขตอําเภอนางรอง จังหวัดบรีุรัมย โดยคงชื่อ
ตามนามเดิมเอาไว โอนตําบลทะเมนชัย ตําบลตลาดโพธิ์ และตําบลโคกกลาง ในเขตอําเภอเมือง
บุรีรัมย รวมทั้งสิ้น ๖ ตําบล ตอมาเมื่อวันที ่๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ไดประกาศจัดตั้งเปนกิ่งอําเภอ
ลําปลายมาศ ขึ้นตรงกับอําเภอเมืองบุรีรัมย ที่วาการกิ่งอําเภอลําปลายมาศหลังแรกตั้งอยูที่บริเวณหนา
ตลาดสดสุขาภิบาลอําเภอลาํปลายมาศซึ่งปจจุบันยกฐานะขึ้นเปนตลาดสดเทศบาลอําเภอลําปลาย-
มาศ ปจจุบันคนไทยเชื้อสายจีนไดมาสรางอาคารพาณิชยคาขายเปนจํานวนมาก ถือเปนยานชมุชน
และการคาขนาดใหญ ชาวไรชาวนานําผลิตผลทางการเกษตรมาขายเกือบทุกฤดูกาล มีโรงแรม
เกิดขึ้นหลายแหง สถานะเศรษฐกิจทางการเงินแพรสะพัด ตําบลและอําเภอใกลเคียงก็นําสินคา
ผลผลิตมาจําหนายแลกเปลี่ยนกัน โดยมีสถานีรถไฟเปนศนูยกลางการขนสงสินคา  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๕

เมื่อวันที่  ๑ มกราคม  พ.ศ. ๒๔๙๐  กระทรวงมหาดไทยไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจาก 
“กิ่งอําเภอลําปลายมาศ” ขึ้นเปน “อําเภอลําปลายมาศ”  โดยความหมายของ “ลําปลายมาศ” แยกได
ดังนี้   ลํา หมายถึง เสนทาง, สายน้ํา ปลาย เพี้ยนและกรอนมาจากคําเขมร วา ประ แปลวา เงิน มาศ 
เปนคําสันสกฤต  แปลวา ทอง รวมความวา เสนทางหรือสายน้ําเงนิทอง คําขวญัอําเภอลําปลายมาศ 
คือ “ลํามาศไหลผาน ขาวสารหอมมะลิ นคิมอุตสาหกรรม ช้ันนํากุนเชียง ช่ือเสียงปนหมอ ส่ิงทอผา-
ไหม เจดียใหญทะเมนชยั” 
  อําเภอลําปลายมาศมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๐๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร ประกอบไปดวย ๑๖ ตําบล 
๒๑๓ หมูบาน มีเทศบาล ๒ แหง และ อบต. ๑๕ แหง มีประชากรทั้งสิ้น ๑๓๕,๖๐๒ คน เปน
ประชากรเพศชายจํานวน ๖๘,๐๑๔ คน และประชากรเพศหญิงจาํนวน ๖๗,๕๘๘ คน ความ
หนาแนนของประชากร ๑๖๘.๙๗ คน/ตารางกิโลเมตร ภูมิอากาศโดยทั่วไปเปนแบบมรสุม มี ๓ ฤดู 
ไดแก ฤดูรอน ชวงเดือนมนีาคมถึงเดือนมิถุนายน  ฤดูฝน ชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และ
ฤดูหนาว ชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ อาชีพหลักของประชากรคือเกษตรกรรม สามารถ
เดนิทางมายังอาํเภอลําปลายมาศไดโดยรถยนต ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๒๖, ๒๐๗๓, 
๒๒๒๓, ๒๑๖๖ หรือทางรถไฟ ลงที่สถานีรถไฟอําเภอลําปลายมาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๖

 
 
ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงเขตจังหวัดบุรีรัมยและจังหวัดใกลเคียง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๗

๒.ประวัติความเปนมาและแผนที่ของหมูบานสวนใหญ 
 เดิมที่ตั้งของหมูบานสวนใหญเปนพื้นที่รกรางวางเปลา สมัยกอนหากผูใดตองการที่ดินทํา
กินก็เพียงเขาไปแผวถางก็สามารถจับจองเปนเจาของที่ดนิแหงนั้นได ประชากรที่เขามาตั้งรกรากเปน
กลุมแรกคือพีน่องตระกูลจานิกร  ไดแก  นายกลั่น นายสุข และนายเสือ โดยยายมาจากอําเภอสะตึก 
จังหวดับุรีรัมย  เนื่องจากบริเวณที่ทั้ง ๓ พีน่องไดเขามาจบัจองนี้กวางขวางมาก ประชากรทั้ง ๓ คน
จึงไดประกอบอาชีพทําไรออยเปนอาชีพหลัก ตอมามีพี่นองจากบานเดิมติดตามมาอาศัยอยูดวย
เนื่องจากเห็นวาเปนทําเลที่เหมาะสมและทํามาหากินสะดวก ทั้งสามพีน่องจึงไดแจกจายที่ดนิทํากนิ
ใหแกพี่นองทีต่ิดตามมาดวยครอบครัวละ ๓-๔ ไร เนื่องจากประชากรกลุมนี้ยายมาจากอําเภอสะตึก
ซ่ึงประชากรสวนมากของอําเภอสะตึกมีกลุมชาติพันธุเขมรและพูดภาษาเขมรเปนภาษาแรก เมื่อ
ประชากรกลุมนี้เขามาตั้งรกรากที่นี่ ภาษาทีใ่ชติดตอส่ือสารกันแรกทีเดยีวก็คือภาษาเขมร และมีภาษา
ลาวปะปนบางเล็กนอย ตอมาประชากรจากหมูบานอื่นไดเขามาติดตอขอซื้อที่ดินเพื่อปลูกสราง
บานเรือนและมีจํานวนมากขึน้เรื่อยๆ โดยลําดับ 
 บานสวนใหญตั้งอยูในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวดับุรีรัมย มี
อาณาเขตติดตอคือ ทิศเหนือติดตอกับหมูบานกะทิง ทิศใตตดิตอกับหมูบานหนองแสง  ทิศ-
ตะวนัออกติดตอกับวัดศภุโสภณและตลาดอําเภอลําปลายมาศ และทศิตะวนัตกตดิตอกับบานหนอง-
ตะแบง หมูบานสวนใหญมเีนื้อที่ ๑๖๕ ไร มีประชากรทั้งสิ้น ๓๐๒ คน เปนประชากรเพศชาย
จํานวน  ๑๕๑ คน และประชากรเพศหญิงจํานวน ๑๕๑ คน อาชีพหลักของประชากรคือการทําไร-
ออย ทํานา ทําสวน แตเนื่องจากยังขาดแคลนน้ําสําหรับใชสอยจึงไดผลผลิตไมเพียงพอตอความ
ตองการเพราะไมมีแหลงน้ําสํารองสําหรับทําการเกษตรที่พอเพียง น้ําสําหรับอุปโภคบริโภคคือ
น้ําประปาขององคการประปาอําเภอลําปลายมาศ แตหากชาวบานนําน้ําประปามาทาํการเกษตรก็จะ
ส้ินเปลืองคาใชจายสูง การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจพบวาประชากรสวนมากจะประกอบอาชีพทําฟารม
เล้ียงไก ไกบาน ไกชน ปลา ววั ควาย และหมู ประชากรบางสวนประกอบอาชพีขาราชการหรือ
รับจางเพียงอยางเดียวแตก็เปนสวนนอย เพราะสวนมากประชากรจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม พอ
ส้ินสุดฤดูเก็บเกี่ยวก็จะหนัมาประกอบอาชพีรับจางทั่วไป ไมวาจะทํากอสราง เปนลูกจางในเขต
อําเภอ หรืองานอื่นๆ ตามความถนัด รวมทั้งมีประชากรบางสวนที่เขาไปทํางานยงัเมืองใหญ เชน 
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี นครราชสีมา ขอนแกน ฯลฯ ดานการคาขาย ประชากรสวน-
ใหญในหมูบานจะเลือกทาํการคาขายเปนอาชีพเสริม โดยจะทําการเพาะปลกูพืชผักเล็กๆ นอยๆ 
จําพวกพืชผักสวนครัวไวภายในพื้นที่บานแลวนําผลผลิตที่ไดไปจําหนายภายในหมูบาน หมูบาน
ใกลเคียง รวมถึงที่ตลาดสดอําเภอลําปลายมาศดวย นอกจากผลผลิตทางการเกษตรทีป่ระชากรทําการ
เพาะปลูกดวยตนเองเพื่อนําไปจําหนายแลว บริเวณรอบๆ ซ่ึงไมไกลจากหมูบานมากนัก ยังมปีาที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

๑๙๘

อุดมสมบูรณอยูบาง ประชากรก็จะเขาปาไปเก็บของปามาขาย อันไดแก ผักตางๆ หนอไม เห็ด และ
สัตวปาบางชนิด นอกจากนี้ยังมีลําน้ํามาศที่ประชากรสวนใหญสามารถจะไปจับปลามาขายเพื่อนํา
เงินมาใชจายในครอบครัว สําหรับรานคาในชุมชนบานสวนใหญมีรานคาประจําทั้งหมด ๔ แหง  
 ชุมชนบานสวนใหญมีลักษณะการปกครองแบบทองถ่ิน มีผูใหญบานปกครองในระดับ
หมูบาน ๑ คน และมีผูชวยผูใหญบาน ๒ คน ที่มหีนาที่คอยดูแลทุกขสุขของลูกบาน รวมทั้งตดิตอ
ประสานงานกบัหนวยงานตางๆ เพื่อนําขอมูลมาแจงใหลูกบานทราบตอไป และเนื่องจากหมูบาน
สวนใหญอยูในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศคือเขตเทศบาล ๒ จึงขึ้นตรงตอการปกครองของ
เทศบาลตําบลลําปลายมาศและอยูในเขตตวัอําเภอ ดานการสาธารณูปโภคสวนใหญจึงใชรวมกันกบั
ประชากรที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศชุมชนอื่นๆ ไมวาจะเปนไฟฟา ประปา 
ไปรษณยี ธนาคาร โรงพยาบาล ฯลฯ สวนดานการคมนาคมขนสง ประชากรจะมยีานพาหนะสวนตวั 
ไมวาจะเปนรถจักรยาน รถจักรยานยนต รถยนต หรือใชบริการรถจักรยานยนตหรือสามลอรับจาง
ภายในตวัอําเภอ ซ่ึงก็ไมแพงมากนักเพราะหมูบานสวนใหญอยูไมไกลจากตัวอําเภอ ใชเวลานั่งรถ
เพียง ๕-๑๐ นาทีก็ถึง 

เนื่องจากชุมชนบานสวนใหญเปนชุมชนขนาดเล็กและอยูในเขตเทศบาลลําปลายมาศจึงไมมี
โรงเรียนประจาํชุมชน ประชากรจะสงบตุรหลานไปเรียนยังโรงเรียนตางๆ ตามความสะดวก  
โรงเรียนระดบัอนุบาล ไดแก สถานศึกษาเด็กกอนวัยวัดกะทิง โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี ระดับ
ประถมศึกษา ไดแก โรงเรียนวดักะทิง โรงเรียนผดุงวทิยา โรงเรียนบํารุงวิทยา ระดับมัธยมศกึษา 
ไดแก โรงเรียนลําปลายมาศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม สายวิชาชีพ ไดแก โรงเรียนรัตนเทคโนโลย ี
และมีการเปดสอนศึกษาผูใหญ หรือ กศน. อีก ๑ แหง ดานการสาธารณสุขพบวาชมุชนแหงนี้อยูใน
เขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศซึ่งเปนแหลงที่มีสถานที่ใหบริการดานสาธารณสุขจํานวนมาก ไมวา
จะเปนโรงพยาบาล คลินิกแพทย และมีบริการอาสาสมัครประจําหมูบาน หรือ อสม. เพื่อใหความรู
เบื้องตนเกีย่วกับสาธารณสุข รวมทั้งเปนผูที่คอยติดตอประสานงานกับทางโรงพยาบาลอําเภอลาํ-
ปลายมาศเพื่อแกปญหาสาธารณสุขภายในหมูบาน 
 ชุมชนบานสวนใหญเปนชุมชนที่มปีระชากรหลายกลุมชาติพันธุมาอาศัยอยูรวมกัน และแม
จะมภีาษาที่หลากหลาย แตก็ไมไดเปนอุปสรรคปญหาในการอยูรวมกันแตอยางใด ตรงกันขาม
ประชากรตางก็มีความรักสมัครสมานสามัคคีกันดี  การดําเนนิชีวิตมีความสงบเรียบงายคลายกับ
สังคมชนบททั่วไป และวิถีชีวิตที่เรียบงายและยึดมัน่ในหลักศาสนานี้เองทําใหประชากรสวนใหญมี
น้ําใจเอื้อเฟอชวยเหลือกันดี เชน หากมีงานบานใด โดยเฉพาะงานศพเจาภาพไมจาํเปนตองมาบอก
กลาวดวยตนเอง หากเพื่อนบานทราบขาวก็จะรีบมาชวยงานกันอยางพรอมเพรียง พรอมทั้งขาวสาร
อาหารแหง เงินทอง และใชแรงกายชวยจนงานแลวเสร็จ ประชากรสวนใหญนบัถือศาสนาพุทธ 
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นอกจากนี้ยังมคีวามเชื่อเร่ืองของจิตวิญญาณและเรื่องของไสยศาสตรอยูบาง ชุมชนบานสวนใหญมี
วัด ๑ แหงคือวัดปาบานสวนใหญ มีพระ ๓ รูป วัดประจําชุมชนแหงนี้เปนวัดนกิายธรรมยุติ ซ่ึงเปน
ศูนยรวมจิตใจของชาวบาน เปนสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และประเพณีสําคัญของชุมชน เชน 
สงกรานต ปใหม เขาพรรษา ออกพรรษา เปนตน การดําเนินชวีิตประจาํวันแลวแตวาประชากรคนใด
จะประกอบอาชีพใด หากเปนชาวไรชาวนาก็จะไมรีบเรงกับชีวิตมากนกั เชาๆ ยังมีเวลาไปทําบุญที่
วัด และหากเปนวันพระประชากรสวนใหญจะไปวัดกนัมากกวาปกติ หากเปนขาราชการหรือลูกจาง
ที่ตองทํางานตามเวลาก็จะตองใชชีวิตรีบเรงมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ชวงเวลาหลังเลิกงาน ในสังคม
ชนบทก็ยังคงบรรยากาศความสงบสุข มีการพูดคุย พบปะสังสรรคกับเพื่อน-บานตามแหลงรานคาใน
ชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องดนิฟาอากาศ อาชีพ ขาวสารบานเมือง สอบถาม
สารทุกขสุกดิบกันอยางอบอุน หากเปนชวงเทศกาลสําคัญ เชน ปใหม สงกรานต ประชากรจะหยุด
กิจกรรมทุกอยางเพื่อรวมกนัสืบทอดประเพณีอันดีงาม และสังสรรคเทศกาลกันถวนหนา โดยรวม
แลวยังเปนชุมชนชนบทที่อบอุนไปดวยความเปนญาติมติรเพื่อนบานอยูเชนเดิม 
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ตารางจําแนกรายละเอียดประชากรบานสวนใหญ จํานวน ๓๐๒ คน ๗๐ หลังคาเรือน 
 

ชาติพันธุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

ข ค ล อื่นๆ ช ญ ภาคบังคับ ม.-กอนอ. อุดม อื่นๆ  เกษต./รับ คาขาย ราชการ นร/นศ อื่นๆ  

๖๐ ๔๙ ๑๘๙ ๔ ๑๕๑ ๑๕๑ ๑๖๒ ๕๓ ๔๙ ๓๘ ๑๓๘ ๒๖ ๓๕ ๔๙ ๕๔ 

๑๙.๘๗ % ๑๖.๒๓ % ๖๒.๕๙ % ๑.๓๓% ๕๐.๐๐% ๕๐.๐๐ % ๕๓.๖๕ % ๑๗.๕๕ % ๑๖.๒๓ % ๑๒.๕๙ % ๔๕.๗๐ % ๘.๖๑ % ๑๑.๕๙ % ๑๖.๒๓% ๑๗.๘๘% 

 
 
ข - เขมร  ช-ชาย          ประถม-ระดับประถมศึกษา    เกษต./รับ - อาชีพเกษตรกรและรับจาง ไดแก ทํานา เลี้ยงไก  
ค - โคราช  ญ-หญิง          ม.กอนอ.-ระดับมัธยมศึกษาถึงกอนอุดมศึกษา                      เลี้ยงวัว รับจางทั่วไป ทํางานเอกชน    
ล - ลาว                     อุดม-ระดับอุดมศกึษาขึ้นไป                คาขาย - อาชีพคาขาย     
อื่นๆ - ไทยภาคกลาง      อื่นๆ - คนแก เด็ก พกิารทางสมอง และยายถิ่น ราชการ-อาชีพขาราชการ     
 อิตาเลียน          นร/นศ - อาชีพนักเรยีนและนักศึกษา    
 เด็ก            อื่นๆ - คนที่ไมไดทํางาน ไดแก คนแก เดก็ ผิดปกติทางสมอง 
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ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงเขตเทศบาลตําบลลําปลายมาศ  
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ภาพที่ ๓ แผนที่แสดงอาณาเขตบานสวนใหญ ตําบลลําปลายมาศ อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 
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