
 หมอ    แพทย์ 



ภาษาพูด และ ภาษาเขยีน ภ 

ภาษาเขียน คือ  ภาษาเขียนท่ีลกัษณะเคร่งครัด ในหลกั

ทางภาษา หรือเรียกวา่ ภาษาแบบแผน 

ภาษาพูด  คือ ภาษาเฉพาะกลุ่ม  หรือเรียกวา่ ภาษาปาก  

เช่น พวกภาษากลุ่มวยัรุ่น บางคร้ังฟังแลว้ดูไม่สุภาพ มกัใชพ้ดู

ระหวา่งคนท่ีสนิทสนมกนัมาก ๆ 

ภ 



1. คาํสรรพนาม 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
การใชห้างเสียง 

การใชไ้มย้มก 

การใชค้าํอุทานเสริมบท 

การยอ่คาํ 

การตดัคาํ 

ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขยีน 



แบบฝึกหัด จงเปลีย่นภาษาพูดต่อไปนีใ้ห้เป็นภาษาเขยีน 
 

1. หมา  = สุนัข 

2. ตงัค ์ =  เงนิ 
3. ยงัไง =  อย่างไร 

 
4. เป็นไง =  เป็นอย่างไร 

 
5. แมงวนั =  แมลงวนั 

 

6. ไฟไหม ้ 

7. ทีว ี

8. ปวดหวั 

9. กิน 

10. ตาย 

=  เพลงิไหม้ 

=  โทรทศัน์ 
=  ปวดศีรษะ 
=  ทาน  รับประทาน 
=  เสียชีวติ ถงึแก่กรรม 
 



ระดบัภาษา  



ระดบั

ภาษา  
 ระดบัภาษา คือ การนาํภาษาพดูและภาษาเขียนมาใชใ้น

การส่ือสาร เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัโอกาส บุคคล และสถานท่ี                  

ท่ีแตกต่างกนั ยอ่มมีการใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั 

 

 ความรู้เก่ียวกบัระดบัภาษาช่วยใหส้ามารถพดูและเขียน

ภาษาไทยไดถู้กตอ้งเหมาะสมเป็นท่ีเขา้ใจและพอใจ ทั้งฝ่ายผูส่้ง

สาร และผูรั้บสาร 



การแบ่งระดบัภาษา  ภาษาอาจแบ่งเป็นระดบัต่าง ๆ ไดห้ลายวธีิ เช่น  

การแบ่งระดบัภาษา  

ระดบัท่ีเป็นทางการ ระดบัท่ีไม่เป็นทางการ  

ระดบัแบบแผน  

ระดบัก่ึงแบบแผน  

ระดบัไม่เป็นแบบแผน 

ระดบัพิธีการ ระดบัทางการ ระดบัสนทนา 

ระดบัก่ึงทางการ 

ระดบักนัเอง 



ระดบัภาษา 

ระดบัพิธีการ100%  

ระดบัทางการ75%  

ระดบัก่ึงทางการ50% 

 ระดบัสนทนา25%  

ระดบักนัเอง 

 <25% 

 

ภาษาเขียน 

ภาษาเขียนปนพดู 

ภาษาพดู 

ภาษาพดู 

ภาษาเขียน 



ระดบัพธีิการ 
***ความสุภาพ100%   

***ภาษาเขียน 

 

-งานระดบัชาติ 

-การกล่าวเปิด ปิดการประชุม 

-การกล่าวรายงานในพิธีการต่าง ๆ 

-ผูส่้งสารระดบัน้ีมกัเป็นคนสาํคญัหรือมีตาํแหน่งสูง 

-ส่วนใหญ่ผูส่้งสารเป็นผูก้ล่าวฝ่ายเดียว ไม่มีการโตต้อบ 

-ผูก้ล่าวมกัตอ้งเตรียมบทล่วงหนา้และมกันาํเสนอดว้ยการอ่านต่อหนา้ 

ท่ีประชุม 

 



ภาษาระดบัทางการ 

***ความสุภาพ 75% 

***ภาษาเขียน 

-งานหน่วยงานราชการ 

-ตาํราวชิาการ 

-การอภิปรายใหญ่ 

-การเขียนร่างกฎหมาย 

-หนงัสือท่ีใชติ้ดต่อกบัทางราชการหรือในวงธุรกิจ 

 



 ภาษาระดับกึง่ทางการ  

***ความสุภาพ  50% 

***ภาษาเขียนปนพดู 

-การอภิปรายกลุ่ม 

-ภาษาวทิย ุโทรทศัน์ ข่าว บทความหนงัสือพิมพ ์

-การติดต่อธุรกิจ 

-การสอนในหอ้งเรียน 

 



ภาษาระดบัสนทนา  

**** ความสุภาพ 25% 

**** ภาษาพดู 

-ภาษาระดบัน้ีมกัใชใ้นการสนทนา 

-การพดูคุยกบัเพ่ือนร่วมงาน 

-การพดูคุยในสถานท่ีท่ีไม่ส่วนตวั 

-การเขียนเวบ็บลอ็กส่วนตวั 

-การเขียนจดหมายส่วนตวั 

 



ภาษาระดบักนัเอง  

***ความสุภาพ <25% 

***ภาษาพดู  

-ภาษาระดบัน้ีมกัใชก้นัในครอบครัวหรือระหวา่งเพ่ือนสนิท  

-สถานท่ีใชม้กัเป็นพ้ืนท่ีส่วนตวั  

-เน้ือหาของสารไม่มีขอบเขตจาํกดั  

-ภาษาถ่ิน คาํสแลง คาํหยาบ 

-ใชส้รรพนามกนัเอง 

-มกัใชใ้นการพดูจากนั ไม่นิยมบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรยกเวน้ 

นวนิยายหรือเร่ืองสั้นบางตอนท่ีตอ้งการความเป็นจริง  

 



ระดบัภาษา โอกาสและสถานที ่ ลกัษณะภาษาทีใ่ช้ 
 

1. พธีิการ 
การเปิดประชุม กล่าวรายงาน การกล่าวสุนทรพจน์ 

การกล่าวตอ้นรับการกล่าวอวยพร 

มีลกัษณะพิธีรีตอง ภาษาไพเราะ สละสลวย 

 

2. ทางการ 
การอภิปรายหรือการประชุม รายงานวิชาการ 

ประกาศทางการ จดหมายราชการ จดหมายธุรกิจ 

ภาษาทางการ ถอ้ยคาํตรงไปตรงมา มีศพัทเ์ทคนิค 

หรือศพัทว์ิชาการบา้ง 

 

3. กึง่ทางการ 
การประชุมกลุ่มยอ่ย การอภิปราย การเสาวนา     

การบรรยายในหอ้งเรียน  

ใชภ้าษาเขียน แต่มีภาษาพูดแทรกอยูบ่า้ง 

 

4. สนทนา 
บทความแสดงความคิดเห็นในนิตยาสารหรือ

หนงัสือพิมพร์ายการสาระบนัเทิงทางโทรทศัน์    

การปรึกษาหารือกนั 

ใชภ้าษาพูดและสุภาพ การสนทนาโตต้อบไม่        

เกิน 5 คน ในสถานท่ีไม่ใช่ส่วนตวั 

 

5. กนัเอง 
การสนทนาเร่ืองส่วนตวั การทกัทายระหวา่งเพ่ือน

สนิท  

ใชภ้าษาพูด อาจมีคาํคะนองหรือภาษาถ่ินใชใ้น

วงจาํกดั 



ข้อสังเกตความลดหลัน่ของระดบัภาษา 

1. 

2. 4. 

คาํสรรพนาม 

คาํวเิศษณ์ คาํนาม 

คาํกริยา 3. 



โอกาส และสถานท่ี 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเลือกใช้ระดบัภาษา 

สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล 

ลกัษณะของเน้ือหา 

ส่ือท่ีใช ้



แบบฝึกหดั 



1 เชือ้ไมท่ิง้แถว แนวไมท่ิง้ตระกลู 

1. สํานวนข้อใดช้ีให้เห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาทีม่ีระดบั 

มะพร้าวต่ืนดก ยาจกต่ืนมี 

สําเนียงสอ่ภาษา กิริยาสอ่สกลุ 

คนยากวา่ผี คนมีวา่ศพ 3 

2 

4 



1 การประชุมกลุ่มหรืออภิปรายกลุ่ม 

2. ภาษาระดบัพธีิการใช้เน่ืองในโอกาสใด 

การเขียนจดหมายระหวา่งเพ่ือน บทความในหนงัสือพิมพบ์นัเทิง 

การกล่าวรายงานในพิธีมอบปริญญาบตัร 

3 

2 

4 



1 ผู้สง่สาร 

3. ระดบัภาษาทีใ่ช้ในการส่ือสารน้ันขึน้อยู่กบัข้อใด 

ผูรั้บสาร 

ตวัสาร ตวับคุคล และโอกาส 3 

2 

4 



1 ฉนัขอไปดว้ยคนนะ 

4. ประโยคในข้อใดไม่ใช่ภาษาพูด 

ฉนัไม่มีเงินในโทรศพัทส์ักบาท เร่ืองน้ีเธอพอจะรู้แลว้ใช่ไหม 

ท่านตอ้งการไปเท่ียวเชียงใหม่

จริงหรือ 

3 

2 

4 



1 เม่ือวานมีคนมาท่ีน่ีเยอะแยะ 

5. ประโยคในข้อใดเป็นภาษาเขยีน 

พรุ่งน้ีเจอกนัแปดโมงเชา้ เธอทาํยงัไงถึงเรียนเก่งมากๆ 

คุณแม่ซ้ือคอมพิวเตอร์ใหฉ้นัเม่ือวานน้ี 

3 

2 

4 



1 ขณะน้ีกรณีดงักล่าวทางคณะกรรมการไดพิ้จารณาเรียบร้อยแลว้ 

6. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดบัจากข้ออ่ืน 

เม่ือตอ้งเผชิญหนา้กบัอนัตราย สติเท่านั้นท่ีสามารถประคองชีวติได ้

การฌาปนกิจนายสมพงษ ์หล่อทอง กาํหนดข้ึนในวนัพรุ่งน้ี 

พวกเราไดด้าํเนินการส่งเอกสารแลว้เสร็จ ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนการพิจารณา 

3 

2 

4 



1 คณะของกระผม รู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ีไดรั้บเกียรติร่วมพิธีววิาห์ในคร้ังน้ี 

7. ข้อใดใช้ภาษาต่างระดบัปนกนั 

รถโดยสารประจาํทางของบริษทักวางดาวมีผูนิ้ยมใชบ้ริการจาํนวนมาก 

โรงภาพยนตร์คือสถานท่ี ท่ีหา้มนาํสุนขัหรือสัตวเ์ล้ียงเขา้ไป 

บุตรของท่านไดก่้อเหตุทะเลาะววิาทในสถานศึกษาคร้ังท่ีสองแลว้ครับ 

3 

2 

4 



1 ในระยะน้ีจะมีเต่ามาวางไข่ท่ีชายฝ่ังทะเลวนัละหลายตวั 

8. ข้อใดใช้ภาษาระดบัทางการ 

เพ่ือความสะดวกในการเบิกจ่าย อาจขออนุมติัถวักนัไปทุกรายการกไ็ด ้

ในหนา้หนาวจะมีนกัท่องเท่ียวมาชมทศันียภาพท่ีน่ีเป็นจาํนวนมาก 

เขาไดส้มคัรสอบเขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาโทท่ีมหาวทิยาลยัท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึง 3 

2 

4 



1 ระดบัทางการ 

9. ข้อความต่อไปนีใ้ช้ภาษาระดบัใด 
“คุณเกษมเป็นผู้ทีม่มีนุษยสัมพนัธ์ด ีมคีวามรู้ความสามารถ และช่วยสร้างความเจริญแก่

หน่วยงานนีม้าไม่น้อย จนเป็นทีรั่กใคร่ของพวกเราทุกคน เราเสียดายทีคุ่ณเกษมจะไม่ได้ร่วมงาน

กบัเราอกี แต่กย็นิดทีีท่่านได้เล่ือนตําแหน่งมีความก้าวหน้าในอาชีพ” 

ระดบัสนทนา ระดบักนัเอง  

ระดบัก่ึงทางการ 

3 

2 

4 



1 เคลด็ลบัการทาํตม้ยาํกุง้ใหอ้ร่อยคือการใส่เน้ือสัตวเ์ม่ือนํ้าเดือด 

10. การใช้ภาษาในข้อใดเหมาะสมทีจ่ะใช้ในการเขยีนรายงานทางวชิาการ 

การจราจรแถวสะพานป่ินเกลา้ติดขดัมาก โดยเฉพาะในเวลาเชา้และเยน็ 

หลงัจากผา่ตดัได ้1 สัปดาห์ อาการป่วยของเขากค็่อยยงัชัว่ข้ึน 

กีฬาช่วยขจดัความเครียด ทั้งยงัช่วยเสริมสร้างจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 

3 

2 

4 
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