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ภาษาม าตรฐาน และ ภาษาถิ่น
ท าไมต้องม ีทั้ง....



ภาษาม าตรฐาน และ ภาษาถิ่น
ส าคัญหรือไม่อย่างไร? 

ท าไมต้องศึกษา?



๑. ท าไมภาษ าของกลุ่มชนจึงแตกต่างกัน?
๒. ภาษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร?

๓. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว
และซับซ้อนมากกว่าสัตว์?

๔.วัฒนธรรมไทยมาจ ากไหนและส่งผลกับภาษาอย่างไร?

ประเด็นช วนคิด



วฑฺฒนธมฺม
วฑฺฒน(ป.)+ธมฺม(ส.)



วัฒนธรรม
ลกัษณะทีแ่สดงความเจรญิงอกงาม

แบบแผนทีม่นุษยท์ าขึน้เพือ่ประโยชน์ในสงัคม



ภาษา
ใชใ้นการสือ่สารความคดิความรูส้กึ

ใชบ้นัทกึความเป็นมาประวตัศิาสตร์ เหตุการณ์
ใชส้รา้งความเขา้ใจของคนในสงัคม

แสดงเอกลกัษณ์ของชาติ



สังคม
สถาบัน

ประเพณี
ค่านิยม

เอกลักษณ์

คือ....



สถาบัน
ประเพณี

ค่านิยม
เอกลักษณ์

พฤติกรรมที่ไ ด้เคย
กระท าตั้งแต ่

บรรพบุรุษ หลายชั่วอายุ
สืบต่อก ันมา

สังคม



สถาบัน
ประเพณี

ค่านิยม
เอกลักษณ์

กฎเกณฑ์และประเพณี
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ

ประโยชน์แก่หมู่คณะ
รวมถึงคณะบุค คล

สังคม



สถาบัน
ประเพณี

ค่านิยม
เอกลักษณ์

ความรู้สึกร่วม กันของ
สังคมหรือบุคค ลอันมี

ต่อพฤติกรรมต่าง ๆ  
มีการเปลี่ยนแปลงได้

สังคม



สถาบัน
ประเพณี

ค่านิยม
เอกลักษณ์

ลักษณะที่ร่วมกัน
ของกลุ่มคน

หรือหมู่คณะ
จนเป็นที่ประจักษ์

สังคม



สถาบัน
ประเพณี

ค่านิยม
เอกลักษณ์

กลุ่มชนหรือชุมชน
ที่รวมอยู่บริเวณ

เดียวกัน

สังคม









ลักษณะของ “วัฒนธรรม” คืออะไร?
เป็นมรดกของสังคม

พฤติกรรมจากการเรียนรู้ การคิด จัดระเบียบชีวิต

เป็นวิถีชีวิต แบบแผน

เป็นสิ่งที่ไม่คงที่



ประเภทของวัฒนธรรม
➢ รูปธรรม



อาหาร



ที่อยู่อาศัย



เครื่องนุ่งห่ม



ยารักษาโรค



ประเภทของวัฒนธรรม
➢ นามธรรม

ความค ิด  ค่านิยม  



ประเภทของวัฒนธรรม
➢ นามธรรม

ความ เชื่อ



ประเภทของวัฒนธรรม
➢ นามธรรม

กริยามารยาท
กรีซ สเปน บราซิล = โง่

กรีซ  รัสเซีย ล ะตินอเมริกา = ค าด่าน้ิวกล าง





“วัฒนธรรม” ส าคัญอย่างไร?
➢ แสดงความแตกต่างของกลุ่มคน
➢ ท าให้คนแตกต่างจากสัตว์
➢ ท าให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตามการมองเห็น
➢ ก าหนดปัจจัย 4
➢ ก าหนดการแสดงความรู้สึก 
➢ ก าหนดการกระท า การแสดงออก











ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม
ที่ตั้ง

ภูมิอากาศ

ความอุดมสมบูรณ/์แร้นแค้น

กลุ่มชนแวดล้อม
ประมุข/นักปราชญ์



ปัจจัยร่วมของภาษากับวัฒนธรรม
✣ ภาษาและ วัฒนธ รรมเป็นมรดกที่สังคมมนุษย์สร้างขึ้น
✣ ภาษาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

⨳ ภาษาท าให้มนุษย์ผล ิตสร้าง รื้อฟื้น สะสม 
ต่อเติมและเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมทางวัฒนธรร มได้

✣ ภาษาและวัฒนธรรม มีความเป ลี่ยนแปลง



ภาษาแ ละวัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงเพราะ...
การสะ สมว ัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เห มาะ กับบริบททางส ังคมว ัฒนธรรม

การถ่ายทอดวัฒนธรรมจา กรุ่นสู่รุ่น



ภาษาไทย



ภาษาไทยสม ัยจอมพล ป. พ.ศ. ๒๔๘๕
"...ดว้ยรถับาลพจิารณาเห็นวา่ ภาสาไทยย่อมเป็นเครือ่งหมายสแดงวธันธรรม

ของชาตไิทย สมควนไดร้บัการบ ารุงส่งเสมิไหแ้พรห่ลายออกไปกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

ไหส้มกบัความจเรนิกา้วหน้าของชาต ิซึง่ก าลงัขยายตวัออกไปไนปัจจุบนัคนะ

หน่ึง เพือ่รว่มกนัพจิารนาหาทางปรบัปรุงและส่งเสมิภาสาไทยไหม้คีวามจเรนิ

กา้วหน้ายิง่ขึน้ กรรมการส่งเสมิวธันธรรมภาสาไทยไดม้กีารประชมุกนัเป็นคร ัง้

แรก เมือ่วนัที ่๒๓ พรสึภาคม ๒๔๘๕ มคีวามเห็นไนช ัน้ตน้วา่ 

สมควนจะปรบัปรุงตวัอกัสรไทยไหก้ระทดัรดัเพือ่ไดเ้ล่าเรยีนกนัไดง่้ายยิง่ขึน้ ได ้

พจิารนาเห็นวา่ ตวัสระและพยญัชนะของภาสาไทยมอียู่หลายตวัทีซ่ า้เสยีงกนั

โดยไม่จ าเป็น ถา้ไดง้ดไชเ้สยีบา้งกจ็ะเป็นความสดวกไนการสกึสาเล่าเรยีกภาสา

ไทยไหเ้ป็นทีนิ่ยมยิง่ขึน้..."



สรุปล ักษณะ ความ สัมพันธ ์ระหว่างภาษากับ วัฒ นธรรม

✣ ภาษาเป ็นวัฒนธรรม
✣ ภาษาเป ็นเครื่องมือถ่ายท อดและบัน ทึก วัฒนธรรม
✣ ภาษาเป็น เครื่องชี้ให้เห็นความจ าเพาะทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคม
✣ ภาษาเป ็นเครื่องมือสะท้อนความ แตกต่างของบุคคล
✣ ภาษาเป็น เครื่องชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และสถานภาพของบุคคลในสังคม



ลักษณะส าคัญของวัฒนธรรมในการใช้ภ าษาไท ย
๑. ภาษาไท ยมีระเบียบการใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคล
๒. ภาษาไท ยมีการ ใช้ระดับภาษาโดยค านึงถึงกาลเทศะและความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
๓. การใช ้ภาษาต้องมี ศิลปะ เหมาะสม
๔. ใช้ส านวนสุภาษิตสั่งสอน คติเตอืนใจ



วัฒนธรรมในการใช้ภาษา
สื่อสาร สั่งสอน สร้างสรรค ์



๑. ท าไมภาษ าของกลุ่มชนจึงแตกต่างกัน?
๒. ภาษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร?

๓. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว
และซับซ้อนมากกว่าสัตว์?

๔.วัฒนธรรมไทยมาจ ากไหนและส่งผลกับภาษาอย่างไร?

สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิด



๑. ท าไมภาษ าของกลุ่มชนจึงแตกต่างกัน?
เพราะมนุษย์ก ลุ่มต่าง ๆ มีการคิดค้นการสื่อสาร

เป็นของตนเอง ตามปัจจัย ที่ได้รับ อาทิ เชื้อชาติ ก ารตั้งถิ่นฐาน
ถ้าใกล้เคียงก ันหรือมีรากฐานมาจากที่เดียว กัน

ภาษาจึงจะ มีความใกล้เคียงกัน

สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิด



๒. ภาษา เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม อย่างไร?
สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิด

มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม
ถ้าวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกัน ภาษาก็จ ะใกล้เคีย งกัน

เช่น เรียก ของสิ่งเดีย วก ันด้วย ค าที่ใกล ้เคีย งกัน
นอกจากนี้การรับวัฒ นธรรมต่างชาติ

ท าให้เกิดการแลกเปลี่ย นทางภาษา



๓. เพราะเหตุใดมนุษย์จึงมีความเจริญก้าวหน้ารวดเร็ว
และซับซ้อนมากกว่าสัตว์?

สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิด

มนุษย์มีการโครงสร้างทางสมองที่ซับซ้อนและก ้าวหน้า
มากกว่าสัตว์ ท าให้มีความซับซ้อน ประกอบก ับมีภาษา

ที่ท าให้สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด สั่งสอน
และส่งต่อวัฒ นธรรมต่าง ๆ จากรุ่นสู่รุ่น



๔.วัฒนธรรมไท ยมาจากไหนและส่งผลกับภาษาอย่างไร?

สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิด

วัฒนธรรมไ ทยที่มีมาหลากหลาย ทั้งของดั้งเดิมและการรับ
อิทธิพลมาจากประเทศต่าง ๆ ผสมผสานเข้าด้วยกัน

อาทิ จาก ประเทศอ ินเดียผ ่านการร ับศาสนา
รับวัฒนธรร มตะวันตกและตะว ันออกจากสื่อต่าง ๆ 

ท าให้ภาษาเกิดการเปล ี่ยนแปลง มีการน าค าใหม่ ๆ มาใช้



วิเคราะห์คลังข้อสอบ

ทดลองท าแบบทดสอบออนไลน์
เรื่อง “ภาษากับว ัฒนธรรม” ได้ที่


