
รายวชิา ๑๑๓ – ๑๐๙ การใชภ้าษาไทยเพื่อการน าเสนอ                สปัดาห์ท่ี ๓ ระดบัภาษาและการใชภ้าษาท่ีถูกตอ้ง 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ๒๕๕๔              เรียบเรียงโดย ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระดบัภาษาและการใช้ภาษาที่ถูกต้อง 
ระดบัของภาษา หมายถึง ความลดหลัน่ของถอ้ยค าและการเรียบเรียงถอ้ยค าท่ีใชโ้ดยพิจารณาตาม โอกาส หรือ 

กาลเทศะ ความสัมพนัธ์ ระหวา่งบุคคลท่ีเป็นผูส่ื้อสาร และ ตามเน้ือหาท่ีส่ือสาร 
 การศึกษาเร่ืองระดบัของภาษาเป็นส่ิงส าคญัเพราะท าให้บุคคลแต่ละกลุ่มเขา้ใจภาษาของกนัและกนั ไม่เกิด
ปัญหาด้านการส่ือสาร และความสัมพนัธ์ ระหว่างบุคคล รวมทั้ งยงัท าให้ผูศึ้กษาได้เข้าใจถึงลักษณะเฉพาะและ
ววิฒันาการของภาษาไทยอีกดว้ย 
 การศึกษาเร่ืองระดบัภาษาอาจพิจารณาไดห้ลายวธีิตามหลกัเกณฑต่์างๆ เช่น พิจารณาตามฐานะของบุคคล ตาม
เน้ือหา และตามกาลเทศะท่ีส่ือสาร 
 ในที่นี้จะกล่าวถึงการพิจารณาระดับภาษา  ตามกาลเทศะ / โอกาส ในการใช้ภาษา เพ่ือให้ผู้ใช้ภาษาสามารถ
เลือกใช้ภาษา ในสถานการณ์ ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

(๑) ภาษาแบบเป็นทางการ  ภาษาท่ีใชอ้ยา่งเป็นทางการมีลกัษณะเป็นพิธีการ ถูกตอ้งตาม 
แบบแผนของภาษาเขียน  แบ่งออกเป็น 
    (๑.๑)  ภาษาระดับพธีิการ เป็นภาษาท่ีสมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกตอ้งตามหลกั 
ไวยากรณ์ มีความประณีต งดงาม อาจใชป้ระโยคท่ีซบัซ้อนและใชค้  าระดบัสูง ภาษาระดบัน้ีจะใชใ้นโอกาส ส าคญั ๆ 
เช่น งาน ราชพิธี วรรณกรรมชั้นสูง เป็นตน้ 
    (๑.๒) ภาษาระดับมาตรฐานราชการ หรือ อาจเรียกวา่ ภาษาทางการ / ภาษาราชการ เป็นภาษาท่ี
สมบูรณ์แบบ รูปประโยคถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ เนน้ความชดัเจน ตรงประเด็นเป็นส าคญั ใชใ้นโอกาส ส าคญั ท่ี
เป็นทางการ เช่นหนงัสือราชการวทิยานิพนธ์ รายงานทางวชิาการ การกล่าวปราศรัย การกล่าวเปิดงานส าคญั ๆ เป็นตน้ 

(๒) ภาษาแบบไม่เป็นทางการ  ภาษาท่ีไม่เคร่งครัดตามแบบแผน มกัใชใ้นการส่ือสารทัว่ไป 
ในชีวติประจ าวนั หรือ โอกาสทัว่ๆ ไปท่ีไม่เป็นทางการ แบ่งเป็น 

  (๒.๑) ภาษาระดับกึง่ทางการ  เป็นภาษาท่ียงัคงความสุภาพแต่ไม่เคร่งครัดแบบภาษาทางการบางคร้ัง 
อาจใช้ภาษาระดบัสนทนามาปนอยูด่ว้ย มนัใชใ้นการติดต่อธุรกิจการงาน หรือใชส่ื้อสารกบับุคคลท่ีไม่คุน้เคย หรือ มี
คุณวุฒิ และ วยัวุฒิสูงกว่า หรือการบรรยาย การประชุมต่างๆ รวมทั้งใชใ้นงานเขียนท่ีไม่เป็นทางการเพื่อให้งานเขียน
นั้นดูไม่เครียดจนเกินไป   เช่น       สารคดี บทวจิารณ์ เก่ียวกบับนัเทิงคดีต่างๆ เป็นตน้ 

 (๒.๒) ภาษาระดับสนทนา  เป็นภาษาท่ีใชส้นทนาโตต้อบกบับุคคลท่ีรู้จกัในสถานท่ีหรือเวลาท่ีไม่ 
เป็นการส่วนตวั หรือสนทนากบับุคคลท่ียงัไม่คุน้เคย รวมทั้งใช้เจรจาซ้ือขายทัว่ไป และการประชุมท่ีไม่เป็นทางการ 
ภาษาท่ีใชม้กัมีรูปประโยคง่ายๆ ท่ีสามารถเขา้ใจทนัที แต่ยงัคงความสุภาพ เช่น ภาษาท่ีใชใ้นการรายงานข่าวโทรทศัน์ 
การเจรจาในเชิงธุระทัว่ไป เป็นตน้ 
 



 ๒ 

 (๒.๓) ภาษาระดับกนัเองหรือภาษาปาก  เป็นภาษาพูดท่ีใชส้นทนากบับุคคลท่ีสนิทคุน้เคยมกัใช ้
สถานท่ีส่วนตวั หรือ ในโอกาสท่ีตอ้งการความสนุกสนานคร้ืนเครง หรือ การทะเลาะวิวาท ภาษาท่ีใชเ้ป็นภาษาพูดท่ี
ไม่เคร่งครัด อาจมีค าตดั ค าสแลง ค าต ่า ค  าหยาบปะปน โดยทัว่ไปไม่นิยมใช้ในภาษาเขียน ยกเวน้งานเขียนประเภท 
เช่น เร่ืองสั้น นวนิยาย ภาษาข่าวหนงัสือพิมพ ์การเขียนบทละคร ฯลฯ 

การใช้ภาษาผิดระดบัยอ่มก่อให้เกิดอุปสรรคในการส่ือสาร ผูรั้บสารอาจเห็นวา่ผูส่้งสารไม่รู้จกักาลเทศะขาด
ความจริงใจ เสแสร้ง  การแบ่งภาษาออกเป็นระดบัต่างๆ นั้นมิไดแ้บ่งกนัอย่างเด็ดขาด ภาษาระดบัหน่ึงอาจเหล่ือมล ้ า
กบัภาษาอีกระดบัหน่ึง หรือใชป้ะปนกนัได ้การพิจารณาระดบัภาษาระดบัภาษาอาจตอ้งพิจารณาจากขอ้ความโดยรวม
ในการส่ือสารนั้น 
ตัวอย่างการใช้ภาษาระดับต่าง ๆ 
(๑)  “...ขอพระบรมเดชานุภาพมหึมาแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษตัริยาธิราช จงคุม้ครองประเทศชาติและประชา
ชาวไทยให้ผา่นพน้สรรพอุปัทวพิบติัทั้งปวง อริราชศตัรูภายนอกอย่าล่วงเขา้ท าอนัตรายได ้ศตัรูหมู่พาล    ภายในให้
วอดวายพ่ายแพภ้ยัตวั บนัดาลความสุขความมนัคงให้บงัเกิดทัว่ภูมิมณฑล บนัดาลความร่มเยน็แก่ อเนกนิกรชนครบ
คามเขตขอบขณัฑสีมา...”                                    (ภาวาส บุนนาค, “ราชาภิสดุดี.” ในวรรณลกัษณวจิารณ์เล่ม ๒ หนา้ ๑๕๙.) 
 

(๒)  “...   บทละครไทยเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของวรรณกรรมไทยเป็นวรรณกรรมท่ีประพนัธ์ข้ึนทั้งเพื่ออ่านและเพื่อ
แสดงรูปแบบท่ีนิยมกันมาแต่เดิมคือบทละครร าต่อมามีการปรับปรุงละครร าให้ทันสมยัข้ึนตามความนิยมแบบ
ตะวนัตกจึงมีรูปแบบใหม่เกิดข้ึน ไดแ้ก่ ละครดึกด าบรรพ ์ละครพนัทาง เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการรับรูปแบบละคร
จากตะวนัตกมาดดัแปลงให้เขา้กบัสังคมไทยและวฒันธรรมไทย ท าให้การละครไทยพฒันาข้ึนโดยมีกระบวนการ
แสดงท่ีแตกต่างไปจากละครไทยท่ีมีอยูม่าเป็นละครร้อง ละครพูดและละครสังคม” 

(กันยรัตน์ สมิตะพนัทุ,  การพฒันาตวัละครในบทละครพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว  ใน
บทความ วชิาการ ๒๐ ปี ภาควชิาภาษาไทย หนา้ ๑๕๘) 

 
(๓) “...   ฉะนั้นในช่วงเรียนอยู่ระดบัมธัยม ผูท่ี้ขยนัมุ่งมัน่จะเขา้มหาวิทยาลยัให้ได้จะไม่สนใจส่ิงแวดล้อมรอบกาย
ทั้งส้ินยกเวน้ส่ิงท่ีเขาคิดวา่จะสามารถท าใหเ้ขาสอบเขา้มหาวทิยาลยัไดชี้วิตนกัเรียนมธัยมจึงมีแต่ติวติวและติว กีฬาฉนั
ไม่เล่น กิจกรรมฉันไม่มีเวลาท า และยิ่งห้องสมุดฉนัไม่ทราบวา่จะเขา้ไปท าไมเพราะเวลาทั้งหมดจะตอ้งใชท้่องต ารา
อยา่งเดียวแลว้ก็มกัจะประสบความส าเร็จตามท่ีคิดเสียดว้ย คือ สอบเชา้มหาวทิยาลยัได.้..” 

(เปล่งศรี  อิงคนินนัท ์    ตอ้งขอใหอ้าจารยช่์วย  กา้วไกล ปีท่ี ๒ ฉบบัท่ี ๔ หนา้ ๒๗) 

 
(๔)   “...จากกรณีท่ีหลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ  เกจิดงัอห่งวดับา้นไร่ ต.กุดพิมาน  อ.ด่านขนุทด จ.นครราชสีมาไดอ้าพาธลง
อยา่งกะทนัหนั มีอาการอ่อนเพลียอยา่งหนกัเน่ืองจากตอ้งตรากตร าท าพิธีปลุกเสกวตัถุมงคลและเคาะหวัให้กบับรรดา
ศิษยานุศิษยจ์นไม่มีเวลาพกัผอ่นเกิดอาการหนา้มืดจนกระทัง่ลูกศิษยต์อ้งหามส่งโรงบาลมหาราชนายแพทยเ์จา้ของไข้
ไดต้รวจร่างกายแลว้แจง้ใหท้ราบวา่เป็นไขห้วดั”                                                         (เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙) 



 ๓ 

(๕) “....   มึงจะไปไหนไอม้ัน่กูสั่งให้ปล่อยมนัไวอ้ยา่งนั้นไม่ตอ้งสนใจกูอยากนัง่ดูมนัมองมนัตายช้าๆเลือดไหลออก
จนหมดตวัและหยดุหายใจในท่ีสุดถึงจะสมกบัความแคน้ของกู…” 

(วราภา,  นางละคร,   สกลุไทย ปีท่ี ๔๒ ฉบบัท่ี ๒๑๖๒ หนา้ ๑๐๗) 

 
(๖) “...   บ๊ิกจา เตรียมเดินเคร่ืองวางงานกีฬายาวจะเสนอเป็นคณะกรรมาธิการวุฒิสภาการกีฬาดันงบหนุนซีเกมส์ 
เอเชียนเกมส์ หร้อยกบัความเป็นเจา้เหรียญทองส่วนสมาคมตะกร้อรัวา่แตกเป็นเส่ียงให้พิสูจน์กนัในตะกร้อคิงส์คพัหน
ท่ี ๑๒ ใครผลงานดีไดพ้ิจารณามาท าทีมชาติ” 

(เดลินิวส์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙) 

 

ภาษาพูด-ภาษาเขยีน 
 
การศึกษาระดบัภาษาอาจพิจารณาในดา้นรูปแบบของการส่ือสารสามารถแบ่งภาษาเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ๆคือภาษาพูด 

และภาษาเขียน 
(๑) ภาษาพูด หมายถึง ภาษาท่ีมกัใชส่ื้อสารทางวาจาในชีวติประจ าวนั หรืออาจใชง้านเขียนท่ี 

ไม่เป็นทางการ เช่นบทความวจิารณ์ข่าว ข่าวบนัเทิง ข่าวกีฬา หรือในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  
* ภาษาพูดสามารถเลือกใชถ้อ้ยค าไดห้ลายระดบัข้ึนกบัโอกาสท่ีพูดและฐานะชองบุคคลท่ี 
   ส่ือสารดว้ยแต่จะไม่เคร่งครัดมากนกั 
* ระดบัภาษาท่ีจดัเป็นภาษาพูด ไดแ้ก่ ระดบัสนทนา ภาษาระดบักนัเอง 

(๒) ภาษาเขียน หมายถึง ภาษาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน สามารถน าม 
อา้งอิงไดภ้าษาเขียนท่ีใชใ้นงานเอกสารท่ีเป็นทางการจะใชภ้าษาท่ีเป็นมาตรฐาน (ภาษาทางการ)ยึดหลกัการใชภ้าษา ท่ี
ถูกตอ้ง อ่านเขา้ใจง่าย และไม่น าภาษาพูดมาปะปนผูเ้ขียนควรขดัเกลาถอ้ยค าส านวนใหถู้กตอ้งชดัเจนและสมบูรณ์ 

* ระดบัภาษาท่ีจดัเป็นภาษาเขียน ไดแ้ก่ ภาษาระดบัพิธีการ ระดบัมาตรฐานราชการ 
* ภาษาระดบัก่ึงทางการ อาจจดัเป็นภาษาเขียนท่ีไม่เคร่งครัดนกั หรือจดัเป็นภาษาท่ี ค่อนขา้งเป็นทางการหรือ 
   ใชใ้นโอกาสส าคญั 

 

หลกัการใช้ภาษาทีถู่กต้อง 
ภาษาใชใ้นการส่ือสารท่ีเป็นทางการควรใชภ้าษาเขียนในระดบัทางการ โดยตอ้งหลีกเล่ียงการใชภ้าษาพูด และ

ตอ้งค านึงถึงความถูกตอ้งเร่ืองความหมาย และแบบแผนการใชภ้าษาทั้งในดา้นการใชค้  าและประโยค เนน้ความถูกตอ้ง  
กระชบั  ชดัเจน  ตรงประเด็น 
( ๑ )  การใช้ค า              การใชค้  าตอ้งพิจารณาใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ ความหมาย และระคบัของค านั้นๆ 
 (๒) การใช้ประโยค   การใชป้ระโยชน์ตอ้งพิจารณาใหป้ระโยคท่ีใชน้ั้นถูกตอ้ง กะทดัรัด ชดัเจน และสละสลวย และ 
                            ล าดบัค าในประโยคถูกตอ้ง 



 ๔ 

ตัวอย่างการใช้ภาษาทีไ่ม่ถูกต้อง 
๑.คนพาลนั้นถา้เล่ียงไดเ้ราควรจะเล่ียงเสียในกรณีท่ีเล่ียงได ้
๒. คนยากจนท่ีขดัสนเงินทองยอ่มตอ้งท างานหนกั 
๓. คนท่ีจบัเชือกควรจะเป็นคนสาว 
๔. เขาไม่ชอบทานขา้วเยน็ 
๕. ส่วนผสมมีแป้ง มนั น ้าตาล ทราย เกลือสีผสมอาหารและไข่ไก่ 
๖. เราไปเยีย่มคนเจบ็ดว้ยกนั เม่ือไปถึงคนไขอ้าการดีข้ึนแลว้ 
๗.  เขาถูกมองอยา่งดูถูกจากเพื่อนๆ 
๘. เขาเขา้มาในหอ้งพร้อมกบัหนงัสือ 
๙. การเรียนวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารนั้น ตอ้งเขา้ใจหลกัพื้นฐานของการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด  
   ทกัษะการเขียน และทกัษะการอ่าน 
๑๐. องคก์ารโทรศพัทก์ าลงัปรับปรุงการบริการเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชน 
๑๑. ฉนัรู้สึกเหงาและเม่ือฉนัรู้จกัเพื่อนๆมากข้ึนฉนัรู้สึกอุ่นใจ 
๑๒. เน่ืองจากรถของฉนัเสียและฉนัตอ้งนัง่รถไฟฟ้ามาท างาน 
๑๓. วดัน้ีมีพระภิกษุจ าพรรษา ๑๒ องค ์
๑๔. สองนกัโทษถูกประหารชีวติเม่ือวานน้ี 
๑๕. ถา้เราพลาดไปนิดเดียว เราก็จะเกิดการเสียใจ 
๑๖. รถค่อยๆเคล่ือนไปอยา่งรวดเร็ว 
๑๗. ทุกๆวนัฉนัตอ้งไปข้ึนเรือท่ีท่าน ้าส่ีพระยาและลงท่ีวงัหลงั 
๑๘. แม่คา้หาบเร่ตั้งของขายขดัขวางการจราจร 
๑๙. พุทธศาสนาเป็นเคร่ืองหน่วงเหน่ียวจิตใจของประชาชน 
๒๐. ในหอ้งน้ีมีคนอยูก่นัแน่นหนามาก 
๒๑.วนัน้ีดวงสุริยาข้ึนพน้ขอบฟ้าเวลา o๔.๓๖ 
๒๒.คุณปู่เจบ็หนกัมานานแลว้เราคาดหวงักนัวา่ท่านคงอยูไ่ดอี้กไม่นาน 
๒๓.เจา้มองของแก่พระภิกษุ 
๒๔.สตรีแต่ละคนนั้นมีท่าทีท่ีเขม้แขง็และเป็นนกัสู้ไม่แพผู้ช้าย 
๒๕. นกัศึกษาส่วนมากมาสายทุกคน 
๒๖. สุนขัของผมเขาชอบทานอาหารกระป๋อง 
๒๗.วนัน้ีจะมีการชิงอีก ๒๐ เหรียญทอง ท่ีผา่นมาไทยไดม้าถึง ๑๘ เหรียญทอง 
๒๘. ฉนัมีนอ้งชายอายอุ่อนกวา่ฉนัคนหน่ึง 
๒๙.แสงอาทิตยใ์หค้วามอบอุ่นกบัเราตลอดเวลา 
๓๐. รัฐบาลสร้างอนุสาวรียใ์หแ้ก่ทหารท่ีเสียชีวติในวดัพระศรีมหาธาตุ 



 ๕ 

๓๑. ราคาสินคา้ในตลาดข้ึนฮวบฮาบ 
๓๒. ปัจจุบนัโคราชเป็นจงัหวดัเจริญท่ีสุดในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
๓๓.นกัธุรกิจเหล่าน้ีท ายงัไงถึงไดร้ ่ ารวยอยา่งน้ี 
๓๔. นกัศึกษาท่ีเป็นนกักิจกรรมควรจะมีการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากิจกรรมใหเ้หมาะสมดว้ย และควรท่ีจะมีความ 
      ขยนัในการอ่านหนงัสือใหม้ากกวา่นกัศึกษาธรรมดาอีกดว้ย 
๓๕.การเคารพพระรัตนตรัยคือการยดึมัน่ในพระธรรม ค าสั่งสอน พระพุทธคุณ และพระสังฆคุณ 
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