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บทความออนไลน ์

10 ภาษาที่มีคนใชม้ากที่สุดในโลก (World's Top Languages) 
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ข้อมูลจ ำนวนผู้ใช้ภำษำท่ีมีผู้ใช้มำกที่สุดในโลกจำกกำรส ำรวจของ internetworldstats.com ใน 2 ประเภท

ด้วยกัน คือ ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก และ ภาษาที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก  

10 ภาษาที่มีคนพูดมากที่สุดในโลก  

อันดับที่ 1 ภาษาจีนกลาง (Mandarin) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 873 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมด

ประมำณ 1.3 พันล้ำนคน 

อันดับที่ 2 ภาษาฮินดี (Hindi/Urdu) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 570 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมด

ประมำณ  970 ล้ำนคน 

อันดับที่ 3 ภาษาสเปน (Spanish) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 330  ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมำณ 

550 ล้ำนคน 

อันดับที่ 4 ภาษาอังกฤษ (English) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 328 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ท่ัวโลกทั้งหมดประมาณ 

1.8  พันล้านคน* 

อันดับที่ 5 ภาษาอาราบิค (Arabic) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ  232 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมำณ 

260 ล้ำนคน 

อับดับที่ 6 ภาษาโปรตุเกส (Postuguese) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 220 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมด

ประมำณ 230 ล้ำนคน 

อันดับที่ 7 ภาษาเบงกาลี (Bengali) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 203 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมำณ 

253 ล้ำนคน 

อันดับที่ 8 ภาษารัสเซีย (Russian) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 145 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมำณ 

300 ล้ำนคน 

อันดับที่ 9 ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 126 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมดประมำณ 

130 ล้ำนคน 

อันดับที่ 10 ภาษาปัญจาบี (Punjabi) มีผู้ใช้เป็นภำษำแม่ประมำณ 109 ล้ำนคน มีคนที่ใช้ทั่วโลกทั้งหมด

ประมำณ 120 ล้ำนคน 
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ภาษาที่มีคนใช้ทางอินเทอร์เน็ตมากที่สุดในโลก 

อันดับที่ 1 ภาษาอังกฤษ มีผู้ใช้ทำงอินเทอร์เน็ต 26.8 % 

อันดับที่ 2 ภาษาจีนกลาง มีผู้ใช้ทำงอินเทอร์เน็ต 24.2 % 

อันดับที่ 3 ภาษาสเปน มีผู้ใช้ทำงอินเทอร์เน็ต 7.8 % 

และภำษำอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 26.4 % 

ขอบคุณข้อมูล : Funders and Founders, internetworldstats.com 

  

 

        เพราะทิศทางของโลกเปลี่ยนแปลงบ่อย...นอกจำกกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำท่ีสองอำจไม่
เพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร “ภาษาอังกฤษ” ที่ปัจจุบันไม่ใช่ควำมสำมำรถ
พิเศษอีกต่อไป ยุคนี้จึงกลำยมำเป็นยุคของ “ภาษาที่สาม” สิ่งที่คนรุ่นใหม่ทุกคนควรจะมีและถือเป็นข้อได้เปรียบที่
นอกจำก ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ แล้ว เรำต้องพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นไม่ให้
น้อยหน้ำใคร ภำษำที่สำมจึงเปรียบเสมือนควำมสำมำรถพิเศษ ยิ่งถ้ำพูดได้มำกกว่ำสำมภำษำข้ึนไปก็จะยิ่งท ำให้ทุก
องค์กร และทุกสถำบันกำรศึกษำต้องรีบคว้ำตัวไว้อย่ำงแน่นอนกับ 10 สุดยอดภาษาที่จ าเป็นอย่างย่ิงใน
อนาคต จะมีภำษำอะไรที่น่ำสนใจและควรค่ำแก่กำรเรียนเพิ่มเติมบ้ำงไปชมกันเลย... 
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1. ภาษาจีนกลาง (Mandarin / 普通话) 
       "สวัสดี" ในภาษาจีนกลางพูดว่า "Ni hao" (หนี-ห่าว) 
        ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีขนำดใหญ่และมีประชำกรมำกท่ีสุดในโลกประกอบไปด้วยหลำกหลำยชำติพันธุ์ 
จึงเป็นเหตุให้มีภำษำจีนกว่ำ 300 ภำษำในแต่ละพ้ืนที่ แต่ภำษำท่ีใช้เป็นภำษำรำชกำรของประเทศจีน
คือ “ภาษาจีนกลาง” หรือ “ภาษาแมนดาริน” จำกกำรรำยงำนในปี 2014 ภำษำจีนกลำงเป็นภำษำท่ีมีคนพูด
มำกที่สุดในโลกกว่ำ 1 พันล้ำนคน มำกเป็นสองเท่ำของจ ำนวนคนที่พูดภำษำอังกฤษ และยังได้บรรจุเป็นภำษำของ
สหประชำติ (UN) อีกด้วย เป็นที่ทรำบกันดีว่ำประเทศจีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจและอุตสำหกรรมใหญ่ที่สุดเป็น
อันดับ 2 ของโลก และได้รับกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำในปี ค.ศ.2020 ประเทศจีนจะขึ้นมำเป็นอันดับ 1 ในด้ำนเศรษฐกิจ
และอุตสำหกรรมโลกอย่ำงแน่นอน กำรเรียนรู้ภำษำจีนกลำงจึงจ ำเป็นและส ำคัญมำกในอนำคต รวมไปถึงผลกำร
ส ำรวจภำษำท่ีมีกำรใช้มำกท่ีสุดในอินเตอร์เน็ตภำษำจีนติดอยู่ในอันดับที่ 2 ของโลก รองจำกภำษำอังกฤษ แม้จะ
เป็นภำษำท่ีถือได้ว่ำยำกต่อกำรเรียนรู้ภำษำหนึ่ง แต่หำกคุณสำมำรถสื่อสำรทั้งเขียนและพูดภำษำจีนกลำงได้เป็น
อย่ำงดีแล้วหละก็ รับรองว่ำมีผลต่ออำชีพหน้ำที่กำรงำนในอนำคตอย่ำงแน่นอน  

  

 

2. ภาษาสเปน (Spanish / Español)  
       "สวัสดี" ในภาษาสเปนพูดว่า "Hola" (โอ-ลา)  
        ภำษำสเปนถูกใช้เป็นภำษำรำชกำรในสำมทวีป รวมแล้วกว่ำ 20 ประเทศท่ัวโลก และยังพบว่ำมีคนพูดภำษำ
สเปนได้ถึง 400 ล้ำนคน จำกกำรส ำรวจในปี 2014 นอกจำกนี้ภำษำสเปนยังเป็นภำษำที่สองของประเทศ
สหรัฐอเมริกำอีกด้วย ดูได้จำกผลกำรส ำรวจส ำมะโนประชำกรในสหรัฐอเมริกำพบว่ำ ภาษาสเปน เป็นภำษำ
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เริ่มแรกท่ีใช้พูดกันในครอบครัวในช่วงอำยุตั้งแต่ 5 ขวบขึ้นไปประมำณ 38.3 ล้ำนคน และมีแนวโน้มว่ำจะเติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจำกเป็นภำษำที่มีควำมส ำคัญในด้ำนของเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่ำงประเทศ จ ำเป็นต่อกำร
ประกอบอำชีพของประชำกร ภำษำสเปนจึงเป็นที่นิยมมำกในกำรศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ ท ำให้มีกำรคำดกำรณ์ไว้ว่ำ คนที่มีสำมำรถพูดและสื่อสำรภำษำสเปนได้ดีจะท ำให้มีอัตรำค่ำจ้ำงเพ่ิม
สูงขึ้นประมำณ 1.7 เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้ภำษำสเปนยังเป็นภำษำท่ีใช้ในอินเตอร์เน็ตมำกท่ีสุดอยู่ในอันดับที่ 3 
รองจำกภำษำจีน และภำษำอังกฤษ นั่นเอง   

3. ภาษาญี่ปุ่น ( Japanese/ 日本語 )    
       "สวัสดี" ในภาษาญี่ปุ่นพูดว่า “Hajimemashite” (ฮะ-จิ-เมะ-มะ-ชิ-เตะ)    
        ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก มีท้ังกำรลงทุนและขยำยธุรกิจไปยัง
ประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก จึงท ำให้ภำษำญี่ปุ่นยังคงเป็นภำษำท่ีมีอิทธิพลมำก ผู้คนทั่วโลกต้องกำรที่จะศึกษำ
ภำษำญี่ปุ่นเพ่ือใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรท ำธุรกิจกับนำยทุนจำกประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง และนอกเหนือจำกด้ำนของกำร
ท ำธุรกิจแล้ว ภำษำญี่ปุ่นยังมีควำมน่ำสนใจในด้ำนของวรรณกรรมต่ำงๆ กำรที่เรำสำมำรถเรียนรู้และเข้ำใจ
ภำษำญี่ปุ่นได้ก็สำมำรถท ำให้เรำอ่ำนหนังสือดีๆ ของประเทศญี่ปุ่นได้อีกมำกด้วยเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ำ
มำลงทุนในประเทศไทยคิดเป็น 40% ของบริษัทต่ำงชำติทั้งหมด ในหลำยองค์กรจึงต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ด้ำน
ภำษำญี่ปุ่นเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกคนในประเทศญี่ปุ่นยังพูดภำษำอังกฤษได้น้อย จึงต้องกำรคนที่สื่อสำร
ภำษำญี่ปุ่นได้ดี จึงท ำให้มีค่ำตอบแทนที่ค่อนข้ำงสูง ปัจจุบันมีผู้ใช้ภำษำญี่ปุ่นเป็นภำษำทำงกำรกว่ำ 130 ล้ำนคน
ทั่วโลก แม้จะเป็นภำษำที่ส ำคัญในด้ำนธุรกิจและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศมำก แต่ภำษำญี่ปุ่นก็เป็นภำษำที่
ค่อนข้ำงยำกถึงข้ันต้องเรียกว่ำพิสดำรเลยทีเดียว เพรำะมีไวยำกรณ์ท่ีซับซ้อน มีควำมละเอียดอ่อนมำก 
เปลี่ยนแปลงไปตำมสถำนกำรณ์ และสถำนะของบุคคลอีกด้วย   
4. ภาษาโปรตุเกส (Portuguese/ Português)  
       "สวัสดี" ในภาษาโปรตุเกสพูดว่า “Olá” (โอ-ล๊ะ) 
        แม้ว่ำควำมต้องกำรของภำษำโปรตุเกสจะไม่ฮอตเท่ำกับภำษำสเปน แต่ภำษำโปรตุเกสก็เป็นภำษำรำชกำร
ในหลำยประเทศท่ัวโลก อำทิเช่นประเทศโปรตุเกส บราซิล แองโกลา โมซัมบิก และประเทศติมอร์-เลสเต เป็น
ต้น รวมแล้วมีคนพูดภำษำโปรตุเกสได้กว่ำ 200 ล้ำนคนทั่วโลก จัดอยู่ในอันดับที่ 6 ภำษำท่ีมีคนพูดได้มำกท่ีสุดใน
โลก หำกพิจำรณำในด้ำนของเศรษฐกิจแล้วจะเห็นได้ว่ำประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ภำษำโปรตุเกสจะเป็นประเทศที่ก ำลัง
พัฒนำอยู่ในแถบทวีปอเมริกำใต้ โดยเฉพำะประเทศบรำซิลที่มีขนำดใหญ่และมีประชำกรจ ำนวนมำก ก ำลังต้องกำร
ที่จะขยำยเศรษฐกิจออกไปยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก แต่ยังขำดแคลนคนที่สำมำรถพูดและใช้ภำษำโปรตุเกสได้เป็น
อย่ำงดี ถือเป็นข้อได้เปรียบและมีประโยชน์มำกเพรำะคนที่มีควำมรู้ด้ำนภำษำโปรตุเกสนี้มีน้อย แต่กำรเรียนรู้
ภำษำโปรตุเกสต้องบอกเลยว่ำยำกกว่ำภำษำสเปน แต่ก็ไม่ยำกเท่ำกับภำษำอังกฤษ และฝรั่งเศส   
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 5. ภาษาเยอรมัน (German/ Deutsch)     
       "สวัสดี" ในภาษาเยอรมันพูดว่า “Hallo” (ฮา-โล)   
        แม้ภำษำเยอรมันจะไม่ได้เป็นหนึ่งในภำษำของสหประชำชำติ แต่ก็เป็นภำษำรำชกำรของประเทศ
มหำอ ำนำจด้ำนเศรษฐกิจของยุโรปหลำยประเทศ นอกจำกประเทศเยอรมนีที่ใช้ภำษำเยอรมันเป็นภำษำรำชกำร
แล้ว ยังมีประเทศใกล้เคียงท่ีใช้ภำษำเยอรมันเป็นภำษำพูดอีกด้วย เช่น ออสเตรีย, เบลเยียม, เดนมำร์ก, ฮอลแลนด์
, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบิร์ก และสวิตเซอร์แลนด์ รวมแล้วประมำณ 100 ล้ำนคน จึงท ำให้ภำษำเยอรมันเป็นภำษำ
ที่มีคนพูดมำกท่ีสุดในยุโรปอีกด้วย อย่ำงประเทศเยอรมนีที่มีควำมแข็งแกร่ง และมีเสถียรภำพด้ำนเศรษฐกิจมำก
ที่สุดในสหภำพยุโรป ควำมสำมำรถในกำรพูดภำษำเยอรมันจึงมีประโยชน์และส ำคัญมำกในด้ำนกำรท ำธุรกิจ
ระหว่ำงประเทศกับประเทศในแถบยุโรป หรือแม้แต่ประเทศไทยเองก็มีบริษัทมำกมำยที่มำจำกประเทศเยอรมัน จึง
เป็นที่คำดกำรณ์ว่ำผู้ที่สำมำรถสื่อสำรภำษำเยอรมันได้จะท ำให้มีอัตรำค่ำจ้ำงสูงขึ้นประมำณ 4% และยังเป็นภำษำ
ที่ง่ำยต่อกำรเรียนรู้เพรำะมีลักษณะคล้ำยภำษำอังกฤษ แต่จะยำกในส่วนของไวยำกรณ์ 

6. ภาษาอาหรับ (Arabic /العربيةالعربية)      
       "สวัสดี" ในภาษาอาหรับพูดว่า "Al salaam a’alaykum" (อัสสะลามมุอะลัยกุม) 
       ภาษาอาหรับ หรือ ภาษาอารบิค หนึ่งในภำษำของสหประชำชำติ และเป็นภำษำรำชกำรของกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลำง เช่น อิรัก, คูเวต, จอร์แดน, อิสราเอล, แอลจีเรีย, บาห์เรน, ปาเลสไตน์, ซาอุดีอาระเบีย และ
อ่ืนๆ อีกมำกมำย จะเห็นได้ว่ำภำษำอำรบิคเป็นภำษำของศำสนำอิสลำมท่ีเติบโตได้อย่ำงรวดเร็วที่สุด และมี
แนวโน้มว่ำจะขยำยตัวมำกข้ึนทุกปี โดยสถิติล่ำสุดในปี 2014 มีผู้พูดภำษำอำรบิคได้ทั้งหมด 246 ล้ำนคนจำกท่ัว
โลก มำกเป็นอันดับที่ 6 และสำเหตุส ำคัญท่ีท ำให้ภำษำอำรบิคเป็นอีกหนึ่งภำษำที่น่ำสนใจนั่นก็คือ กลุ่มประเทศใน
ตะวันออกเหล่ำนี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศผู้มีอิทธิพลในเศรษฐกิจน้ ำมันโลก ท ำให้ในอนำคตข้ำงหน้ำภำษำอำรบิค
จะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้นอย่ำงแน่นอน แต่ส ำหรับผู้ที่สนใจอยำกจะเรียนภำษำอำหรับต้องบอกเลยว่ำ เป็นภำษำท่ีมี
ระดับควำมยำกอยู่ที่อันสำมรองจำกภำษำจีนและภำษำญี่ปุ่นเลยทีเดียว เนื่องจำกว่ำมีระบบกำรเขียนที่ยำก และ
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หลักไวยำกรณ์ที่ซับซ้อนนั่นเอง 

7. ภาษาฝรั่งเศส (French/ Français) 
       "สวัสดี" ในภาษาฝรั่งเศสพูดว่า “Bonjour” (บงชูร์) 
       ภาษาฝรั่งเศส เรียกได้ว่ำเป็นภำษำท่ีโรแมนติกและไพเรำะมำกท่ีสุดในโลก อีกท้ังยังเป็นภำษำท่ีมี
ประวัติศำสตร์โดดเด่นมำกในยุโรปก่อนที่ภำษำอังกฤษจะเกิดข้ึนเสียอีก และยังคงเป็นภำษำท่ีมีบทบำทมำจนถึง
ปัจจุบันถือเป็น 1 ใน 5 ภำษำที่ใช้ในกำรสื่อสำรในที่ประชุมองค์กำรสหประชำชำติ (UN) เนื่องจำกที่ฝรั่งเศสเคย
เป็นประเทศอำณำนิคมของหลำยประเทศทั่วโลก จึงท ำให้ภำษำฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งภำษำที่มีกำรใช้อย่ำงแพร่หลำย
สูงถึง 129 ล้ำนคนทั่วโลก (Top Ten Most Spoken Languages In The World In 2014) กว่ำ 40 
ประเทศ และยังเป็น 1 ใน 10 ของภำษำที่พบมำกที่สุดในอินเตอร์เน็ต ภำษำฝรั่งเศสเป็นภำษำท่ีง่ำยต่อกำรเรียนรู้
เพรำะคล้ำยกับภำษำอังกฤษมำก ยกตัวอย่ำงในประเทศแคนำดำมีผู้ที่ต้องกำรเรียนรู้ภำษำฝรั่งเศสเป็นอย่ำงมำก 
เพรำะต ำแหน่งงำนส่วนใหญ่จะต้องใช้ภำษำฝรั่งเศสในกำรสื่อสำร จนถึงข้ันมีกำรคิดประเมินค่ำจ้ำงไว้ว่ำคนที่
สำมำรถพูดภำษำฝรั่งเศสได้จะมีค่ำจ้ำงเพ่ิงขึ้นถึง 2.7% เลยทีเดียว  

  

 

8. ภาษารัสเซีย (Russian/ русский язык) 
       "สวัสดี" ในภาษารัสเซียพูดว่า “Zdravstvuite” (สดร๊าสต-วุย-ถิ) 
        ภำษำรัสเซียเป็น 1 ใน 5 ของภำษำที่แพร่หลำยมำกที่สุดในโลก หนึ่งในลิสต์ภำษำที่เรำต้องเรียนรู้เพรำะเป็น
ทั้งภำษำสำกล และภำษำทำงกำรของสหประชำชำติ ทั่วโลกมีคนที่ใช้ภำษำรัสเซียกว่ำ 277 ล้ำนคน จำกผลส ำรวจ
ในปี 2014 ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่มีควำมโดดเด่นหลำยด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี ภำษำรัสเซียจึงมีควำมโดดเด่นมำกส ำหรับผู้ที่จะท ำธุรกิจระหว่ำงประเทศ เพรำะชำวรัสเซียส่วนใหญ่มี
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ควำมเป็นชำตินิยม และอนุรักษ์นิยมค่อนข้ำงสูง ชำวรัสเซียโดยทั่วไปสื่อสำรด้วยภำษำถิ่นของตนเอง และมีควำมรู้
ภำษำอังกฤษไม่มำก เพ่ือที่จะสำมำรถติดต่อท ำธุรกิจกับประเทศรัสเซีย และประเทศอ่ืนๆ ที่ใช้ภำษำรัสเซียเป็น
ภำษำรำชกำร จึงมีควำมต้องกำรล่ำมหรือผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนภำษำรัสเซียเป็นพิเศษ ท ำให้มีผลต่ออัตรำ
เงินเดือนที่จะเพ่ิมสูงขึ้นถึง 4% ต่อปี เมื่อพูดถึงในด้ำนของกำรเรียนรู้ภำษำรัสเซียเป็นภำษำท่ีค่อนข้ำงยำกภำษำ
หนึ่ง เนื่องจำกมีไวยำกรณ์ท่ีซับซ้อน คนไทยอำจมีปัญหำในเรื่องของกำรออกเสียงเนื่องจำกค่อนข้ำงยำก
เช่นเดียวกัน แต่ก็เรียกได้ว่ำภำษำรัสเซียเป็นภำษำที่ง่ำยที่สุดในกลุ่มของ “ภาษายาก” นั่นเอง      

9. ภาษาเกาหลี (Korean/ 한국어)        

       "สวัสดี" ในภาษาเกาหลีพูดว่า “안녕하세요.” (อัน-นยอง-ฮา-เซ-โย) 
        เกำหลีใต้เป็นประเทศที่มีควำมมหัศจรรย์ทำงด้ำนเศรษฐกิจเป็นอย่ำงมำกในช่วง 40 ปีที่ผ่ำนมำ และคำดว่ำ
จะยังคงเป็นหนึ่งประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในเชิงพำณิชย์ส ำรับอนำคตข้ำงหน้ำ โดยจะเห็นได้ว่ำในประเทศไทยมี
บริษัทที่มำลงทุนจำกประเทศเกำหลีเป็นจ ำนวนมำก และโดยพื้นฐำนแล้วคนเกำหลีส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีทักษะ
ทำงด้ำนภำษำอังกฤษเท่ำใดนัก จึงมีควำมต้องกำรคนที่สำมำรถพูดและสื่อสำรภำษำเกำหลีได้ค่อนข้ำงสูง เพ่ือมำ
ท ำงำนในบริษัท หรือติดต่อด้ำนธุรกิจกับประเทศเกำหลีนั่นเอง ในสมัยก่อนคนไทยไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับภำษำ
เกำหลีมำกนัก ทั้งที่จริงแล้วประเทศไทยกับเกำหลีมีควำมสัมพันธ์กันหลำยด้ำนอย่ำงเช่น กำรค้ำ เศรษฐกิจ ควำม
มั่นคงทำงศำสนำ และกำรเมือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในปัจจุบันวัฒนธรรมเกำหลีก็ได้เข้ำมำมีบทบำทกับประเทศไทย
มำกขึ้นในเรื่องของแฟชั่น ภำพยนตร์ และดนตรี ท ำให้มีสถำนศึกษำและโรงเรียนกวดวิชำบำงแห่งเปิดสอนภำษำ
เกำหลีขึ้นอย่ำงมำกมำย หำกใครจะเลือกภำษำเกำหลีมำเป็นภำษำท่ี 3 ก็เป็นตัวเลือกท่ีน่ำสนใจไม่น้อย 

10. ภาษาฮินดี (Hindi / हिन्दी, हििंदी)      
       "สวัสดี" ในภาษาฮินดีพูดว่า “Namaste / Namaskar” (นมัสเต / นมัสการ)    
        ภำษำอันดับที่ 4 ที่มีคนใช้มำกท่ีสุดในโลก "ภาษาฮินดี" เป็นภำษำรำชกำรของสำธำรณรัฐอินเดีย และเป็น
ภำษำท่ีใช้สื่อสำรกันทั่วไปของประเทศในแถบเอเชียใต้ เช่น ปากีสถาน เนปาล บังคลาเทศ ภูฏาน เป็นต้น 
โดยเฉพำะประเทศอินเดียที่ในปัจจุบันมีอัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ค่อนข้ำงสูง และยังเป็นประเทศท่ีมี
ประชำกรมำกท่ีสุดในโลกอยู่ในอันดับ 2 รองจำกประเทศจีน ท ำให้ภำษำฮินดีมีผู้ใช้ทั้งหมด 497 ล้ำนคน มี
ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลกมำกขึ้นเรื่อยๆ 
ส ำหรับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น อินเดียก็อยู่ในกลุ่มประเทศ AEC+6 ด้วย ในประเทศไทยมีสมำคมนัก
ธุรกิจชำวอินเดียและชุมชนชำวอินเดียอยู่หลำยกลุ่ม ซึ่งเกือบทั้งหมดยังนิยมใช้ภำษำฮินดีเป็นภำษำกลำงในกำร
สื่อสำรกัน แต่ภำษำฮินดีก็ไม่ได้เป็นภำษำสำกลในประเทศอินเดียซะทีเดียว เพรำะคนที่พูดฮินดีส่วนใหญ่ก็จะใช้
ภำษำอังกฤษได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน  
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       http://akarlin.com/2011/05/top-10-most-useful-languages/ 
       https://lingos.co/blog/best-languages-to-learn-in-the-world/ 
 

 


