
บทที่ 5 ระดบัภาษา



ความหมายของระดบัภาษา

ระดบัภาษา คอื ความแตกต่างของภาษา ทัง้ภาษาพดู ภาษาเขยีน และ
ภาษาทา่ทาง ซึง่ควรใชใ้หเ้หมาะสมกบัฐานะของบุคคลและกาลเทศะในการสือ่สาร
ราชาศพัทซ์ึง่ไดแ้ก่ ระเบยีบการใชถ้อ้ยค าใหเ้หมาะแก่ชัน้ของบุคคล กเ็ป็นเรือ่ง
เกีย่วกบัระดบัภาษาดว้ย



ระดบัภาษา

ภาษาระดบัพิธีการ

ภาษาระดบัทางการ

ภาษาระดบัก่ึงทางการ

ภาษาระดบัไมเ่ป็นทางการ

ภาษาระดบักนัเอง



การแบ่งความสมัพนัธ์

ภาษาระดบัท่ีเป็นแบบแผน ภาษาระดบัท่ีไม่เป็นแบบแผน

ภาษาระดบัพิธีการ
(ระดบัภาษาแบบแผน)

ภาษาระดบักึง่พธิกีาร
(ระดบัภาษากึง่แบบแผน)

ภาษาระดบัไมเ่ป็นพธิกีาร
(ระดบัภาษาปาก)

ภาษา
ระดบัพิธีการ

(ภาษาพิธีการ)

ภาษา
ระดบัทางการ
(ภาษา
ราชการ)

ภาษา
ระดบักึง่
ทางการ
(ภาษากึง่
ราชการ)

ภาษา
ระดบัไมเ่ป็น
ทางการ
(ภาษา
สนทนา)

ภาษา
ระดบักนัเอง

(ภาษาปาก/ภาษา
สแลง)



ตวัอยา่งค าทีม่คีวามหมายเดยีวกนั แต่ระดบัภาษาทีแ่ตกต่างกนั

ภาษาแบบแผน ภาษาก่ึงแบบแผน ภาษาปาก
เก้านาฬิกา เกา้โมงเชา้ สามโมงเชา้
เพียงน้ี เทา่นี้ แคน่ี้
จ านวนมาก มากมาย เยอะแยะ
นายแพทย์ คณุหมอ หมอ
น ้าหนักมาก อว้นมาก อว้นตุ๊ต๊ะ
เบิกบานใจ พอใจ ปลืม้ใจ
ประจบ เอาใจ ชเลยีร์
ประสงค์ , ปรารถนา ตอ้งการ , อยาก อยาก , อยากได้



ตวัอยา่งค าทีม่คีวามหมายเดยีวกนั แต่ระดบัภาษาทีแ่ตกต่างกนั

ภาษาแบบแผน ภาษาก่ึงแบบแผน ภาษาปาก
เป็นท่ีนิยม ตดิอนัดบั ฮติ
มคัคเุทศก์ ผูน้ าเทีย่ว ไกด์
รถโดยสารประจ าทาง รถประจ าทาง , รถ

โดยสาร
รถเมล์

รบัประทาน รบั , ทาน กนิ , ยดั , ฟาด
วิตกกงัวล กงัวล เครยีด
อนุภรรยา ภรรยาน้อย เมยีน้อย
อตุสาหะ อดทน ทน



การใช้ค าตามระดบัภาษา

การใช้ค าให้ถกูต้องตามกาลเทศะ

การใชค้ าใหถู้กต้องตามกาลเทศนะนัน้ ควรค านึงถงึโอกาสทีเ่ป็นทางการและไม่
เป็นทางการ การใชภ้าษาจะแตกต่างกนัเมือ่กาลเทศะต่างกนั เช่น

ขา้พเจา้ขอถอืโอกาสนี้แสดงความยนิดตี่อทา่น (เป็นทางการ)

ผมขอใชช้ว่งเวลานี้ แสดงความดใีจกบัทา่น (ไมเ่ป็นทางการ)



การใช้ค าตามระดบัภาษา

ใช้ค าให้ถกูต้องตามศกัด์ิของค า

การใช้ค าให้ถูกต้องตามระดบัภาษานัน้ ควรค านึงถงึศกัดิข์องค าในระดบั
เดยีวกนัหรอืค าในระดบัเทยีบเทา่กนั เช่น

“ครอบครวั คอื คนในครวัเรอืนเดยีวกนั คอื พอ่ แม่ และบุตร”

(พอ่-แม่ และลกู / บดิา-มารดา และบุตร)

คณุนารเีป็นเมยีคณุประสาน

(ควรใช้ “ภรรยา”)



หลีกเล่ียงค าท่ีไมเ่หมาะสม

การใชภ้าษาควรหลกีเลีย่งค าลกัษณะต่าง ๆ ดงันี้

1. ภาษาทีเ่ขยีนแตกต่างจากภาษาแบบแผน การเขยีนเช่นนี้เป็นการใชภ้าษาพูดใน
การเขยีน เช่น

ฉนัไปแจง้ความทีโ่รงพกั (ควรใชค้ าวา่ “ฉนัไปแจง้ความทีส่ถานีต ารวจ”)

เรือ่งนี้ยงัไมเ่กม (ควรใชค้ าวา่ “เรือ่งนี้ยงัไมยุ่ติ หรอืเรือ่งนี้ยงัไมส่ิน้สุด / ไมถ่งึทีส่ดุ)



2. ภาษาทีเ่ขยีนตามเสยีงพดู เช่น

ใครจะวา่ยงัไงกต็าม ชัน้กจ็ะชวนเคา้ไปดว้ย

(ควรใชว้า่ “ใครจะวา่อยา่งไรกต็าม ฉนักจ็ะชวนเขาไปดว้ย)

เธอรูม้ ัย้เคา้ชวนชัน้ไปเทีย่วหลายครัง้แลว้เนี่ย

(ควรใชว้า่ “เธอรูไ้หมเขาชวนฉนัไปเทีย่วหลายครัง้แลว้น่ี”)



3. ค าสแลง (slang) การใชภ้าษาสแลงหรอืค าสแลง เป็นการใชค้ าหรอื
ส านวนเฉพาะกลุม่ในระยะเวลาหน่ึง เป็นการใชภ้าษาไมถ่กูตอ้งตามหลกัภาษา จงึ
ไมค่วรน ามาใชใ้นงานเขยีน เช่น

สาวเอา๊ะ ๆ สมยันี้ชอบแต่งตวักนัเริด่ซะขนาดนัน้

(ควรใชว้า่ “วยัรุน่สมยันี้ชอบแต่งตวัใหโ้ดดเดน่”)

ผูก้ ากบัท างานไดแ้จ๋วมาก

(ควรใชค้ าวา่ “ผูก้ ากบัท างานไดเ้ก่งมาก / ดมีาก)



ลกัษณะค าสงู ค าต ่า ค าหยาบ ค าละเมยีด และค าคะนอง

ค าสงู

ไดแ้ก่ ค าศพัทส์งู ๆ ในภาษาวรรณคดี
มคี าบาลี สนัสกฤต เขมร เป็นตน้
ไทยน ามาใชแ้ลว้ยกยอ่งวา่เป็นค าภาษาสงู

เช่น
วหิค ซึง่ค าไทยสามญั แปลวา่ “นก” 
จ าเรยีง ค าไทยสามญัแปลวา่ “รอ้งเพลง” 
สงิขร แปลวา่ หนิ ภเูขา เป็นตน้



ค าต า่

คอื ค าตรงกนัขา้มกบัค าสงู
แต่กไ็มใ่ชค่ าหยาบ
ถอืวา่ไมส่ภุาพทีจ่ะใชก้บับุคคลอาวุโส
บางทคี าต ่าเป็นค าไทยแท้ ๆ แต่ไมน่ิยมวา่สภุาพกม็ี

เช่น
ค าวา่ “ตนี” กใ็หใ้ช้ “เทา้” แทน
ค าวา่ “โกหก” เป็นค าต ่าทีไ่มส่ภุาพ กฎหมายจงึใชค้ าวา่
“เทจ็” แทน เช่น “พยานเทจ็”



ค าหยาบ ไดแ้ก่ อา้ย อี มงึ กู ค าดา่ทอต่าง ๆ ทีร่ะคายหู ไมพ่งึใชใ้นหมูผู่ม้กีริยิาวาจาดี

ค าละเอียด

ไดแ้ก่ ค าราชาศพัทส์ าหรบักษตัรยิแ์ละพระราชวงศ์
ถอืเป็นภาษาประณตี มทีัง่นาม สรรพนาม กรยิา และวเิศษณ์ เช่น พระบาท

ขา้พระพทุธเจา้ เสวย บรรทม ค ารบัวา่ “เพคะ / พระพทุธเจา้คะ่” เป็นตน้



ค าละเมียด

ไดแ้ก่ ค าสภุาพ คอื ภาษาระดบัมาตรฐาน เป็นภาษาแบบแผน เช่น ค าวา่ “คณุ
ผม ดฉินั ขา้พเจา้ ทา่น รบัประทาน” 

ค าปฏเิสธกว็า่ “หามไิด”้ 
ค าละเมยีดนัน้ใชท้ัง้ในการพดูและการเขยีน บอกใหรู้ถ้งึผูใ้ชว้า่เป็นผูม้กีารศกึษา รู้

กาลเทศะและบุคคลทีค่วรใชด้ว้ย



ค าคะนอง (คะนองพจน์) หรือค าสแลง

เป็นภาษาปาก ใชพ้ดูกนัในระดบัทีม่ใิชภ่าษาสภุาพเป็นแบบแผน
แต่กม็ใิชค่ าหยาบหรอืค าต ่า

ถอืเป็นค าพเิศษทีห่นุ่มสาวหรอืกลุม่วยัรุน่วยัคะนอง หรอืคนคะนอง
ก าหนดขึน้ใชแ้ปลก ๆ หู



ตวัอยา่งค าคะนอง

ค า ความหมาย
เกบ็ ฆา่ปิดปาก
ควาย โง่
คัว่ เฝ้าจบีผูห้ญงิ
คอทองแดง ดืม่เหลา้เก่ง
โคตรจ้ี ตลกมาก
ควบ ขบั วิง่ตาม
ง่ีเง่า โง่ ไมรู่เ้รือ่ง
งุบงิบ ท าเงยีบ ๆ
ตรงสเปค ถู ก ใ จ ถู ก

รสนิยม
เต๊ียม จดัเตรยีม
จ๊ิบจอ๊ย เลก็น้อย



ค าบริภาษ นอกจากค าคะนองแลว้ ยงัมี “ค าบรภิาษ” หรอื “พจน์บรภิาษ” 
หมายถงึ กลา่วตเิตยีน กลา่วโทษ ดา่วา่

“อา้ยเจา้ชูล้อมปอมกระหมอ่มบาง ลอยชายลากหางเทีย่วเกีย้วหมา

ชชิะแป้งจนัทรน์ ้ามนัทา หยง่หน้าสองแคมเหมอืนหางเปีย

หมามนัจะเกดิชงิหมาเกดิ มงึไปตายเสยีเถดิอา้ยหา้เบีย้

หน้าตาเชน่น้ีจะมเีมยี อา้ยมะมว่งหมาเลยีไมเ่จยีมใจ”

(ขนุชา้ง-ขนุแผน ฉบบัหอสมุดแหง่ชาติ หน้า 125)



ภาษาถ่ิน เป็นค าทีใ่ชเ้ฉพาะทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หน่ึง

ค าวา่ “อรอ่ยมาก” ใชค้ าภาษาถิน่ต่างกนั ดงันี้

ถิน่เหนือ ใชค้ าภาษาถิน่ อาหารจานนี้ล าแต๊ ๆ

ถิน่อสิาน ใชค้ าภาษาถิน่ อาหารจานนี้แซ่บหลาย

ถิน่ใต้ ใชค้ าภาษาถิน่ อาหารจานนี้หรอยแรง



ค าอทุาน เป็นค าทีเ่ปลง่ออกมาเพือ่บอกความรูส้กึ ควรหลกีเลีย่งในงาน
เขยีนทางวชิาการ

บอกอาการประหลาดใจ เอ๊ะ! เขาหายไปไหนแลว้

บอกอาการสงสาร โธ!่ เกดิอะไรขึน้กบัเธอเหรอ

บอกอาการเขา้ใจ ออ้! รูแ้ลว้ ฉนัรูเ้รือ่งนี้มานานแลว้

บอกอาการสงสยั หอื! เกดิอะไรขึน้ ไมเ่หน็รูเ้รือ่งเลย



ค าย่อ ค าตดัสัน้ ค ากร่อน

ค าย่อ
เป็นค าทีย่อ่ใหส้ ัน้ลง เหลอืงเพยีงอกัษรบางตวั
หากจ าเป็นตอ้งใชค้ ายอ่ค านัน้ ตอ้งเป็นค าทีเ่ขา้ใจกนัโดยทัว่ไป



อกัษรย่อท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนัมี 4 ลกัษณะ

1. อกัษรยอ่ทีไ่มม่เีครือ่งหมายมหพัภาคก ากบั ไดแ้ก่ พระปรมาภไิธยยอ่ของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เชน่ ภปร

2. อกัษรยอ่ทีม่เีครือ่งหมายมหพัภาคก ากบัทุกตวัอกัษร ไดแ้ก่ อกัษรยอ่ยศ
ทหาร ต ารวจ เชน่ พ.ต.อ. 

3. อกัษรยอ่ทีม่เีครือ่งหมายมหพัภาคก ากบัทา้ยกลุ่มอกัษร ไดแ้ก่ อกัษรยอ่
ต าแหน่งทางการเมอืง เชน่ รมช. 

4. อกัษรยอ่ทีเ่ป็นค าภาษาองักฤษ แต่เขยีนเป็นภาษาไทย ไดแ้ก่ อกัษรยอ่ชือ่
คณะกรรมการหรอืสถาบนัระหวา่งประเทศ หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ เชน่ บี โอ ไอ



ค าตดัสัน้

เป็นการตดัค าใหส้ ัน้ลง มกัใชใ้นภาษาพดู เช่น

โทรศพัทม์อืถอื ตดัค าเป็น มอืถอื

นายกรฐัมนตรี ตดัค าเป็น นายก

คอมพวิเตอร์ ตดัค าเป็น คอม

หา้งสรรพสนิคา้ ตดัค าเป็น หา้ง



ค ากร่อน
เป็นค าทีม่เีสยีงหายไปบางสว่น ทัง้นี้อาจจะเกดิจากการออกเสยีงทีร่วบรดัความจงึท าให้

เกดิการกรอ่นเสยีงทัง้หน้าค า กลางค า และทา้ยค า มกัใชใ้นภาษาพดู

วทิยาศาสตร์ กรอ่นเสยีงเป็น วดิ/ยา/สาด (กรอ่นหายไป 1 เสยีง)

วศิวะ กรอ่นเสยีงเป็น วศิ/วะ (กรอ่นหายไป 1 เสยีง)

สตัวแพทย์ กรอ่นเสยีงเป็น สดั/แพด(กรอ่นหายไป 2 เสยีง)

พจิารณา กรอ่นเสยีงเป็น พ/ินา (กรอ่นหายไป 2 เสยีง)

มหาวทิยาลยั กรอ่นเสยีงเป็น มะ/หา/ลยั (กรอ่นหายไป 3 เสยีง)



หลกัเกณฑก์ารเว้นวรรคในการเขียนหนังสือไทย

1. การเวน้วรรค แบ่งเป็น 2 ขนาด คอื

วรรคเลก็ มขีนาดเท่าตวั ก

วรรคใหญ่ มขีนาดเท่ากบั 2 เท่าของตวั ก

2. การเวน้วรรคระหวา่งค า วลี ประโยค ใหพ้จิารณาเป็นพวก ๆ ไป

3. การเวน้วรรคในการเขยีนหนงัสอืไทย ควรแยกพจิารณา 3 กรณี คอื

ก. กรณีใดบา้งทีต่อ้งเวน้วรรคเสมอ และควรเวน้ทีช่ว่งตวัอกัษร

ข. กรณีใดบา้งทีไ่มเ่วน้วรรค

ค. กรณีใดบา้งทีเ่วน้วรรคกไ็ด้ ไมเ่วน้กไ็ด้



ค าท่ีเข้าใจยาก

เป็นค าทีใ่ชเ้ฉพาะวชิาชพีต่าง ๆ ดงัตวัอยา่งศพัทท์ีใ่ชเ้ฉพาะทางวชิาการ

กฤตภาค หมายถงึ เรือ่งราวหรอืภาพทีน่ ามาจากสิง่พมิพต์่าง ๆ
แลว้ผนึกลงบนกระดาษแขง็จดัเกบ็ไว้

ค านิบาต หมายถงึ ค าเชือ่มความใหต้ดิต่อกนั

อภธิาน หมายถงึ หนงัสอือธบิายศพัทเ์ฉพาะเรือ่ง



ค าพ้นสมยั

เป็นค าโบราณทีปั่จจุบนัเลกิแลว้ ควรหลกีเลีย่งการใชค้ าประเภทนี้

ผวิา่ ควรใชค้ าวา่ แมว้า่ หากวา่

ไป่มี ควรใชค้ าวา่ ไมม่ี

บ, บ่ ควรใชค้ าวา่ ไม่

ลางที ควรใชค้ าวา่ บางที

ละลา้ว ควรใชค้ าวา่ เกรงกลวั



ค าท่ีใช้ในบทประพนัธ์

ค าประเภทนี้ไมค่วรน ามาใชใ้นงานเขยีนรอ้ยแกว้ เพราะภาษามรีะดบัแตกต่างกนั

คนืน้ีรชันีกรสวา่งเตม็ดวง (พระจนัทร)์

อนงคน์างหนึ่งเดนิหอบบุหงามาล.ี.. (เดก็ผูห้ญงิคนหนึ่งเดนิหอบดอกไม.้..)

หลานไปซือ้ดอกอุบลใหค้ณุยาย (ดอกบวั)

ดวงสรุยิายามรุง่อรณุดจู ารสั (พระอาทติยย์ามรุง่เชา้ดแูจ่มใส)

ฉนัมอีนุชา 2 คน (น้องชาย)



ภาษาหนังสือพิมพ์

เป็นภาษาทีใ่ชเ้ฉพาะหนงัสอืพมิพ์ มกัตดัค าใหส้ ัน้และสรา้งค าใหผู้อ้่านสนใจ ควร
หลกีเลีย่งการใชส้ านวนภาษาจากหนงัสอืพมิพ์

“น ้าไหลทว่มสุโขทยั” ควรใชว้า่ น ้าไหลทว่มจงัหวดัสุโขทยั

“นายทวาร” ควรใชว้า่ ผูร้กัษาประตู

“นกัยดัหว่ง” ควรใชว้า่ ผูเ้ลน่บาสเกตบอล

“เจา้บุญทุม่” ควรใชว้า่ ผูท้ ีทุ่ม่เทเงนิทองใหอ้ยา่งลน้เหลอื



ภาษาโฆษณา

เป็นภาษาทีใ่ชเ้ฉพาะการโฆษณา เพือ่จ าหน่ายสนิคา้ต่าง ๆ ดงันัน้จุดมุง่หมายของ
งานเขยีนประเภทนี้คอื เพือ่สรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้กบัขอ้ความนัน้ ท าใหส้ะดุดตาและจดจ าได้
งา่ย ลกัษณะของภาษาโฆษณาจงึมกัสรา้งค าแปลก ๆ

อดึสุดและแรงสดุ (ทนทานและมกี าลงัมาก)

บา้นใหญ่แต่ราคาน้องเลก็ (บา้นหลงัใหญ่ราคาถูก)

ราคาผอม แต่คณุภาพไมผ่อม (ราคาถูก คณุภาพด)ี


