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๑๑๓ – ๑๐๘ 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



ระดับภาษา
และ

การใช้ภาษาที่ถูกตอ้ง
        

               อ.รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา



เนื้อหาส าคญั

ภาษาแบบเป็นทางการ  

ภาษาแบบไม่เป็นทางการ  

ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่าง ๆ

ภาษาพูด-ภาษาเขียน

หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง



ระดับภาษา

ภาษาแบบเป็น
ทางการ  

• ภาษาระดับพิธีการ 
• ภาษาระดับมาตรฐาน
ราชการ 

ภาษาแบบไม่เป็น
ทางการ  

• ภาษาระดับกึ่งทางการ  
• ภาษาระดับสนทนา  
• ภาษาระดับกันเอง
หรือภาษา



ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่าง ๆ

(๑)“...ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบุรพ-
มหากษัตริยาธิราช จงคุ้มครองประเทศชาติและประชาชาว
ไทยให้ ผ่านพ้นสรรพอุปัทวพิบัติทั้ งปวง อริราชศัตรู
ภายนอกอย่าล่วงเข้าท าอันตรายได้ ศัตรูหมู่พาลภายในให้
วอดวายพ่ายแพ้ภัยตัว บันดาลความสุขความมันคงให้
บังเกิดทั่วภูมิมณฑล บันดาลความร่มเย็นแก่ อเนกนิกรชน
ครบคามเขตขอบขัณฑสีมา...”  
                                 

(ภาวาส บุนนาค, “ราชาภิสดุดี.” ในวรรณลักษณวิจารณ์เล่ม ๒ หน้า ๑๕๙.)



(๒)  “...   บทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวรรณกรรม
ไทยเป็นวรรณกรรมท่ีประพันธ์ข้ึนท้ังเพื่ออ่านและเพื่อแสดง
รูปแบบท่ีนิยมกันมาแต่เดิมคือบทละครร าต่อมามีการ
ปรับปรุงละครร าให้ทันสมัยข้ึนตามความนิยมแบบตะวันตก
จึงมีรูปแบบใหม่เกิดข้ึน ได้แก่ ละครดึกด าบรรพ์ ละคร
พันทาง เป็นต้น นอกจากน้ียังมีการรับรูปแบบละครจาก
ตะวันตกมาดัดแปลงให้เข้ากับสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย 
ท าให้การละครไทยพัฒนาข้ึนโดยมีกระบวนการแสดงท่ี
แตกต่างไปจากละครไทยท่ีมีอยู่มาเป็นละครร้อง ละครพูด
และละครสังคม”

(กันยรัตน์ สมิตะพันทุ,  การพัฒนาตัวละครในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว  ในบทความ วิชาการ ๒๐ ปี ภาควิชาภาษาไทย หน้า ๑๕๘)



(๓) “...   ฉะนั้นในช่วงเรียนอยู่ระดับมัธยม ผู้ที่ขยัน
มุ่งมั่นจะเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้จะไม่สนใจส่ิงแวดล้อม
รอบกายทั้งส้ินยกเว้นส่ิงที่เขาคิดว่าจะสามารถท าให้
เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ชีวิตนักเรียนมัธยมจึงมี
แต่ติวติวและติว กีฬาฉันไม่เล่น กิจกรรมฉันไม่มีเวลา
ท า และยิ่งห้องสมุดฉันไม่ทราบว่าจะเข้าไปท าไม
เพราะเวลาทั้งหมดจะต้องใช้ท่องต าราอย่างเดียวแล้ว
ก็มักจะประสบความส าเร็จตามที่คิดเสียด้วย คือ 
สอบเช้ามหาวิทยาลัยได้...”

(เปล่งศรี  อิงคนินันท์     ต้องขอให้อาจารย์ช่วย  กา้วไกล ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ หน้า ๒๗)



(๔) “...จากกรณีที่หลวงพ่อคูณปริสุทโธ เกจิดังแห่งวัด
บ้านไร่ ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ได้อาพาธลงอย่างกะทันหัน มีอาการอ่อนเพลีย
อย่างหนักเนื่องจากต้องตรากตร าท าพิธีปลุกเสก
วัตถุมงคลและเคาะหัวให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์จน
ไม่มีเวลาพักผ่อนเกิดอาการหน้ามืดจนกระทั่งลูก
ศิษย์ต้องหามส่งโรงพยาบาลมหาราชนายแพทย์
เจ้าของไข้ได้ตรวจร่างกายแล้วแจ้งให้ทราบว่าเป็น
ไข้หวัด”                                                         

(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙)



(๕) “.... มึงจะไปไหนไอ้มั่นกูส่ังให้ปล่อยมันไว้ อย่าง
นั้นไม่ต้องสนใจกูอยากนั่งดูมันมองมันตายช้าๆเลือด
ไหลออกจนหมดตัวและหยุดหายใจในที่สุดถึงจะสม
กับความแค้นของกู…”

(วราภา,  นางละคร,   สกลุไทย ปทีี่ ๔๒ ฉบับที่ ๒๑๖๒ หน้า ๑๐๗)



(๖) “...  บิ๊กจา เตรียมเดินเครื่องวางงานกีฬายาว
จะเสนอเป็นคณะกรรมาธิการวุฒิสภาการกีฬาดันงบ
หนุนซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ หร้อยกับความเป็น
เจ้าเหรียญทองส่วนสมาคมตะกร้อรัว่าแตกเป็นเส่ียง
ให้พิสูจน์กันในตะกร้อคิงส์คัพหนที่ ๑๒ ใครผลงานดี
ได้พิจารณามาท าทีมชาติ”

(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙)



ภาษาพูด-ภาษาเขียน
ภาษาพูด ได้แก่
 ภาษาที่ใช้สื่อสารทางวาจาในชีวิตประจ าวัน
 ใช้ในงานเขียนที่ไมเ่ป็นทางการ 
    เช่นบทความวิจารณ์ข่าว ขา่วบันเทิง ข่าวกีฬา 
    หรือในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ 



 ภาษาพูดสามารถเลือกใช้ถ้อยค าได้หลายระดับ
     ขึ้นกับโอกาสที่พูดและฐานะชองบุคคลที่สื่อสารด้วย
    แต่จะไม่เคร่งครัดมากนัก
ระดับภาษาที่เป็นภาษาพูด 
   ได้แก่ ระดับสนทนา ภาษาระดับกันเอง



ภาษาเขียน ได้แก่ 
 ภาษาที่เป็นลายลักษณ์อักษร     ใช้เขียนเพื่อบันทึกไว้เป็น
    หลักฐานสามารถน ามาอ้างอิงได้
 ภาษาเขียนที่ใช้ในงานเอกสารที่เป็นทางการจะใช้ภาษา
    มาตรฐาน (ภาษาทางการ) ยึดหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
    อ่านเข้าใจง่าย และไม่น าภาษาพูดมาปะปน

ภาษาพูด-ภาษาเขียน



 ระดับภาษาที่จัดเป็นภาษาเขียน ได้แก่ 
    ภาษาระดับพิธีการ ระดับมาตรฐานราชการ

 ภาษาระดับกึ่งทางการ จัดเป็นภาษาเขียนที่ไม่เคร่งครัดนัก
                                      

                            



หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

การใช้ค า

• การใช้ค าต้องพิจารณาให้ถูกต้องตามหลกั
ไวยากรณ์

•            ความหมาย
•            ระคับของค า



หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง

การใช้ประโยค   

• การใช้ประโยชน์ต้องพิจารณาให้ประโยค
• ถูกต้อง
• กะทัดรัด
• ชัดเจน
• สละสลวย
• ล าดับค าในประโยคถูกต้อง



ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง

๑. คนพาลนั้นถ้าเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงเสียในกรณีที่เลี่ยงได้
๒. คนยากจนที่ขัดสนเงินทองย่อมต้องท างานหนัก
๓. คนที่จับเชือกควรจะเป็นคนสาว
๔. เขาไม่ชอบทานข้าวเย็น
๕. ส่วนผสมมีแป้ง มัน น้ าตาล ทราย เกลือสีผสมอาหาร
    และไข่ไก่



ตัวอย่างการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง

๖. เราไปเยี่ยมคนเจ็บด้วยกัน เมื่อไปถึงคนไข้อาการดีขึ้นแล้ว
๗. เขาถูกมองอย่างดูถูกจากเพื่อนๆ
๘. เขาเข้ามาในห้องพร้อมกับหนังสือ
๙. การเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนั้นต้องเข้าใจ
   หลักพื้นฐานของการสื่อสารได้แก่ทักษะการฟังทักษะการพูด 
   ทักษะการเขียน และทักษะการอ่าน
๑๐.องค์การโทรศัพท์ก าลังปรับปรุงการบริการเพื่ออ านวย
   ความสะดวกให้กับประชาชน



๑๑. ฉันรู้สึกเหงาและเมื่อฉันรู้จักเพือ่นๆมากขึน้
      ฉันก็รู้สึกอุน่ใจ
๑๒. เนื่องจากรถของฉันเสียและฉันต้องนั่ง
     รถไฟฟ้ามาท างาน
๑๓. วัดนี้มีพระภิกษุจ าพรรษา ๑๒ องค์
๑๔. สองนักโทษถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้
๑๕. ถ้าเราพลาดไปนดิเดียว เราก็จะเกิดการเสียใจ



ค าถามท้ายบท
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