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มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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เลือกใชถอยคําสํานวน ระดับภาษา ถูกตองตามหลักเกณฑ เหมาะสมกับกาลเทศะ 

บุคคล โอกาส และสถานการณ

เพื(อใหนักศึกษาสามารถ

๑. เขียนสะกดคําและออกเสียงคําไดถูกตอง

๒. อธิบายหลักการใชภาษาเพื(อสื(อสารไดถูกตอง

๓. ใชถอยคําสํานวนและระดับภาษา เพื(อสื(อสารไดถูกตองตามหลักเกณฑ เหมาะสม

กับกาลเทศะ บุคคล โอกาส และสถานการณ

ภาษานอกจากจะเปนเครื(องแสดงวัฒนธรรม แสดงความเปนชาติและเปนเครื(องมือ

สื(อสารในชีวิตประจําวันของมนุษยแลว ยังเปนเครื(องมือที่สําคัญยิ่งในการศึกษา

หาความรูและแสดงความรู เราเรียนรูภาษาเพื(อรับความรูสึก ความคิด ความรูจาก

ผูอื(น และใชภาษาสื(อความรูสึก ความคิด และความรูไปยังผูอื(นเชนกัน ผูที่มีทักษะใน

การใชภาษาด ีรูหลกัการใชภาษาอยางถองแท ยอมสามารถใชภาษาไทยสื(อสารในชวีติ

ประจําวันและในงานอาชีพไดอยางถูกตอง มีศิลปะและสุนทรียภาพ



      ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

การใชภาษาเพื(อสื(อสารใหไดผลตามเจตนาของผูสงสารน้ัน ผูสงสารจะตองเลือก

ใชภาษาใหถูกตอง กะทัดรัด สละสลวย สื(อความหมายชัดเจน เหมาะสมกับระดับบุคคล 

วัตถุประสงค และกาลเทศะในการสื(อสาร โดยคํานึงถึงหลักการใชภาษาดังตอไปนี้

๑.๑ การเขียนสะกดคําและออกเสียงคําใหถูกตอง
การเขียนสะกดคําเปนเรื(องสําคัญ เพราะถาเขียนสะกดคําผิด หรือออกเสียงคําผิด 

ความหมายก็จะเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการสื(อสารดวยการเขียน การสะกดการันตให 

ถูกตองเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะถาสะกดผิดอาจทําใหการสื(อความหมายคลาดเคลื(อนไป  

ผู ใชภาษาจึงตองสังเกตและศึกษาหลักเกณฑการเขียนคําประเภทตาง     ๆ ดังนี้

๑.๑.๑. คําที่ออกเสียง /อะ/ เขียนไดทั้งแบบประวิสรรชนีย 
 และไมประวิสรรชนีย 

๑. คําที่ประวิสรรชนีย มีหลักในการพิจารณา ดังนี้ 

(๑) คําไทยแททุกคําที่ออกเสียง /อะ/ ชัดเจนเต็มมาตรา ดังตัวอยาง

กะทิ ขะมักเขมน มะลิ ชะลอ กะทันหัน

กระทะ ทะนง กระชับ ขยะ ตะแคง

กระเทียม ทะนาน ตะแคง ขะมุกขะมอม ชะลอ

(๒) คําที่เกิดจากการกรอนเสียงมาเปนเสียง /อะ/ ดังตัวอยาง

ตะไคร (ตนไคร) มะมวง (หมากมวง) ตะปู (ตาปู) สะใภ (สาวใภ)

ตะเคียน (ตนเคียน) มะพราว (หมากพราว) ตะวัน (ตาวัน) ฉะนั้น (ฉันนั้น)

ตะขบ (ตนขบ) ตะเข็บ (ตัวเข็บ) สะดือ (สายดือ) ฉะนี้ (ฉันนี้)

(๓) พยางคทายของคําทีม่าจากภาษาบาล ีสนัสกฤต ซึง่ออกเสยีง /อะ/ ดงัตวัอยาง

ธุระ อิสระ สัมปชัญญะ สาธารณะ ศิลปะ

อักขระ  ภาชนะ พาหนะ ลักษณะ อาชีวะ

พละ วิศวะ สัจจะ สรณะ วชิระ



บทที่  การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร      

๒. คําที่ไมประวิสรรชนีย มีหลักการพิจารณาดังนี้

(๑) คําที่เปนอักษรนํา เชน 

กนก ตลิ่ง  อรอย เฉลียว สมาน

ตลาด  ฉลาด สงวน อราม ผนวช

ตลก สมัคร อรอย ถนอม ผนึก

(๒) คําที่พยางคหนาออกเสียง /อะ/ ไมเต็มเสียง ดังตัวอยาง

สบาย  ทรราช ชนวน ขโมย สบู

สบง  ชนิด เมล็ด พนัก พนัน

ขบวน ขจัด แมลง ขมา จรวด

(๓) คาํทีม่าจากภาษาบาล ีสนัสกฤต ทีอ่อกเสยีง /อะ/ ในพยางคอื(น     ๆ  ซ่ึงมใิชพยางค 

ทายคํา รวมทั้งคําสมาส เชน อาชีวศึกษา อิสรภาพ อารยธรรม กิจกรรม กรณี พลศึกษา 

รัตนตรัย ธุรกิจ ธุรการ สรณะ วีรชน มนุษยสัมพันธ

(๔) คําไทยบางคํา ซึ่งสันนิษฐานวายอมาจากคําเต็ม เชน ณ (ใน) ธ (ทาน, เธอ) 

ทนาย (ทานนาย, แทนนาย) พนักงาน (พอนักงาน, ผูนักงาน) ฯพณฯ (พอเหนือหัวเจาทาน, 
พระเดชพระคุณ)

๑.๑.๒ การเขียนคําที่ใชสระ ใ, ไ และ อัย มีดังนี้ 

๑. คําที่ใชสระ /ใอ/ (ไมมวน) โบราณทานผูกเปนกาพยไวมี ๒o คําคือ 

 ผู ใหญหาผาใหม ใหสะใภ ใชคลองคอ 

ใฝใจเอาใสหอ มิหลงใหลใครขอดู 

 จะใครลงเรือใบ ดูนํ้าใสและปลาปู 

สิ่งใดอยูในตู  มิใชอยูใตตั่งเตียง 

 บาใบถือใยบัว หูตามัวมาใกลเคียง

เลาทองอยาละเลี่ยง  ยี่สิบมวนจําจงดี
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๒. คําที่ใชสระ /ไ/ (ไมมลาย) นอกเหนือจากคําที่ใชไมมวน ๒๐ คํา คําอื(น     ๆ และ

คําที่รับมาจากภาษาตางประเทศใชสระไอ เชน ไก ไข สไบ ไผท ไอศวรรย ไพชยนต ไตหวัน 

ไทเป ไตกง ซามูไร อะไหล ไลฟ ไวตามิน แมนํ้าไนล ไมโครโฟน ฯลฯ

๓. คําที่ใช /อัย/ จากคําบาลี สันสกฤต เชน วินิจฉัย อาลัย วินัย สงสัย อัยการ หทัย 

ภัย นิสัย ปจจัย ปราศรัย ฯลฯ

๔. คําที่ใช /ไอย/ จากคําบาลี สันสกฤต เชน ประชาธิปไตย ไวยากรณ อสงไขย 

ไทยทาน

๑.๑.๓ การเขียนคําที่ใชสระอํา ใชกับคําลักษณะ ดังนี้

๑. คําไทยทั่วไป เชน จํา ขํา รํา ลําไย

๒. คําบาลี สันสฤต ที่คําเดิมมีเสียง /อะ/ แลวมี /ม/ ตาม เชน อํามาตย (อมาตย) 

อํามหิต (อมหิต) อํามฤต (อมฤต)

๓. คําที่แผลงมาจากคําอื(น เชน 

กําเนิด (เกิด) ชํานาญ (ชาญ) ตํารวจ (ตรวจ) ชํารุด (ทรุด)

ดําเนิน (เดิน) ตําหนิ (ติ) จําเนียร (เจียร) บําเรอ (เปรอ)

๔. คําที่มาจากภาษาอื(นนอกเหนือจากภาษาบาลี สันสกฤตและภาษาอังกฤษ เชน 

กํามะหยี่ สําเภา กํามะลอ กํายาน กํามะถัน รํามะนา กําจร สําปน กําธร

๑.๑.๔ การเขียนคําที่ใช อัม (อะ + ม) ใชกับคําลักษณะ ดังนี้

๑. ใชเขียนคําที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งเดิมเปนเสียง /อะ/ มี /ม/ สะกด หรือ

คําที่นฤคหิต (°) สนธิกับพยัญชนะวรรค ปะ (ป ผ พ ภ ม) เชน 

คัมภีร (คมฺภีร) สัมฤทธิ์ (สมฺฤทธิ) สัมมนา (สํ + มน) สัมผัส (สํ + ผสฺส)

อัมพาต (อมฺพาต) อุปถัมภ (อุปถมฺภ) สัมพันธ (สํ + พนฺธ) สมัภาษณ (ส ํ+ ภาษณ)



บทที่  การใชภาษาเพื่อการสื่อสาร      

๑.๑.๕ การเขียนคําที่ใช ทร, ซ ใหสังเกตความหมายของคํา 
 เปนสําคัญ ไดแก 

๑. คําที่ใช ทร มักจะอานออกเสียงเปน /ซ/ มีดังนี้ 

  ทรวดทรงทราบทรามทราย ทรุดโทรมหมายนกอินทรี 

 มัทรีอินทรียมี  เทริดนนทรีพุทราเพรา 

  ทรวงไทรทรัพยแทรกวัด โทรมนัสยฉะเชิงเทรา 

 ตัว “ทร” เหลานี้เรา  ออกสําเนียงเปนเสียง “ซ” 

     (กําชัย ทองหลอ) 

๒. คําที่ใช ซ มีทั้งที่เปนคําไทยแทและคําที่รับมาจากภาษาอื(น เชน ซาก ซึมซาบ ซึม

ทราบ ซอกแซก แซง ซีก ซวนเซ ซินแส เซ็น ซีเมนต โซดา เซต ซิการ ซอส ซิกแซ็ก ฯลฯ

๑.๑.๖ การเขียนคําที่มีรูปวรรณยุกต มีขอควรสังเกต ดังนี้

๑. คําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง คําเปน พื้นเสียงเปนเสียงสามัญ รูปและเสียง

วรรณยุกตจะตรงกัน เชน กา ดิน กิ่ง ปาย แกว บวย ตุตะ ปุย กวยเตี๋ยว ฯลฯ 

๒. คาํทีม่พียญัชนะตนเปนอกัษรกลาง คาํตาย พืน้เสยีงเปนเสยีงเอก การเขยีนจะไมมี

รูปวรรณยุกตกํากับ เชน กัก กลับ กระตุก ตุกติก ดับ สะดุด ฯลฯ 

๓. คําที่มีพยัญชนะตนเปนอักษรต่ํา คําตาย ประสมดวยสระเสียงสั้น พื้นเสียงเปน

เสียงตรี การเขียนจะไมใชรูปวรรณยุกตกํากับ เชน นะ คะ ซัก ซุบซิบ วิบวับ ยุกยิก รับ ครับ 

ยักษ ฯลฯ 

๔. คาํทีม่พียญัชนะตนเปนอกัษรตํา่ คาํเปน หรอือกัษรต่ําทีป่ระสมดวยสระเสยีงยาวท้ัง

คาํเปนและคาํตายผนัดวยวรรณยุกตโทจะเปนเสยีงตรี การเขยีนจะใชรปูวรรณยกุตโทเสมอ 

เชน คลุง ครึ้ม ฟุงเฟอ ฟา ฟอน นอม นี้ โวย เฮย เชิ้ต รอง โนต พรอม แงม พื้น โพลเพล 

ฮาไฮ ฯลฯ 
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๑.๑.๗ คําที่มีตัวการันต 
คําที่มีตัวการันต หมายถึงตัวอักษรท่ีไมออกเสียง ไดแก พยัญชนะที่มีเครื(องหมาย

ทัณฑฆาต (   ) กํากับ อาจจะอยูทายคําหรือกลางคําก็ได เชน ประจักษ คัมภีร ชนม ตนโพธิ์ 

สายัณห อุปถัมภ ปาฏิหาริย จันทร พักตร ภาพยนตร กอลฟ คอนเสิรต ชอลก เคานเตอร 

เสิรฟ ฟลม เฟรน ปาลม ฮอรโมน ฯลฯ

๑.๑.๘ การเขียนคําพองเสียง 
การเขียนคําพองเสียง ตองพิจารณาความหมายของคําจากบริบทในประโยค เชน 

โจด – โจทกจําเลย โจษจัน โจทยเลข พูดโจษ โจท (ฟอง) โจทนา (การทักทวง)

บาด – บาดทะยัก เงินบาท บาตรพระ บิณฑบาต บวงบาศ ลูกบาศก 

หนา – หนาตา หนาตาง หนาผาก หนาหนาว หนารอน น[ารัก น[าดู น[าเกลียด

๑.๑.๙ การเขียนคําสมาส 
การเขียนคําสมาส เชน

ธุระ + กิจ =  ธุรกิจ

อาชีวะ + ศึกษา  =  อาชีวศึกษา

มนุษย + ศาสตร =  มนุษยศาสตร

นอกจากการเขียนสะกดคําใหถูกตองแลว การออกเสียงคําใหถูกตองก็มีความสําคัญ

ตอการสื(อสารเชนเดียวกัน ผูสื(อสารตองออกเสียงคําใหชัดเจน ถูกตองตามอักขรวิธีและ 

ความนิยม ออกเสียงควบกลํ้า ร ล ไดชัดเจน อานคําสมาส คําสนธิ คํายอตาง     ๆ ถูกตอง 

โดยศึกษาคําอานจากพจนานุกรม 

๑.๒ การใชคําใหตรงความหมาย 
ผูสงสารควรเลือกใชคําใหตรงความหมาย เพราะหากใชคําไมถูกตองตรงความหมาย 

อาจทําใหการสื(อสารผิดพลาด หรือสื(อสารไดไมชัดเจนตรงตามความตองการ ผู ใชภาษาจึง

ควรศึกษาความหมายของคํา ดังนี้
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๑.๒.๑ คํามีความหมายหลายอยาง
คําบางคํามีหลายความหมาย การใชคําจึงตองคํานึงถึงบริบท หรือถอยคําที่แวดลอม

เพื(อใหเกิดความแจมชัด ไมกํากวม เชน

ขัด หมายความวา ๑. ฝาฝน เชน ขัดคําสั่ง

  ๒. ไมคลอง เชน หายใจขัด

  ๓. ไมลงรอยกัน เชน สองคนนี้ขัดกันอยูเรื(อย

๑.๒.๒ คํามีความหมายใกลเคียงกัน
คาํบางคาํมคีวามหมายเหมอืนกนัหรอืใกลเคยีงกนั แตไมอาจใชแทนกนัไดเสมอไป คาํ

เหลานี้มักมีความแตกตางกันไมอยางใดก็อยางหนึ่ง เชน 

กิน (ใชกับคนทั่วไป) ฉัน (ใชกับพระภิกษุ) เสวย (ใชกับเจานาย)

เกลียด มีความรุนแรงกวา ชัง  รัก มีนํ้าหนักมากกวา ชอบ

ผอม ใชกับสิ่งมีชีวิต  บาง ใชกับสิ่งไมมีชีวิต 

บูด ใชกับอาหาร  เนBา ใชกับผักสด เนื้อสัตว

๑.๒.๓ คํามีความหมายแฝง
คําบางคํานอกจากมีความหมายตามตัวแลว ยังมีความหมายแฝงที่ตองตีความ อาจมี

ความหมายเชิงอุปมา หรือความหมายโดยนัย เชน

ฉันชอบดอกหญา  หมายถึง  ดอกไม (ความหมายตามตัว) 

ฉันไมใชดอกหญา หมายถึง หญิงผูตํ่าตอย (ความหมายแฝง) 

ดาวลอมเดือน หมายถึง ดวงดาวลอมรอบดวงเดือนบนทองฟา  

  (ความหมายตามตัว)

  คนที่เปนบริวารบุคคลที่เดนที่สุด ณ ที่นั้น 

  (ความหมายแฝง)
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๑.๒.๔ คํามีความหมายแคบ–กวางตางกัน
คําบางคํามีความหมายเฉพาะเจาะจง คําบางคํามีความหมายโดยรวม การเลือกใชคํา

ควรพิจารณาใช ใหถูกตองตรงตามความหมาย ตัวอยางคําที่มีความหมายกวางแคบตางกัน

ตอไปนี้ เรียงลําดับจากคอลัมนที่ ๑ เปนคําที่มีความหมายกวางที่สุดในกลุม ถึงคอลัมนที่ ๔ 

เปนคําที่มีความหมายแคบที่สุด เชน

๑ ๒ ๓ ๔

เครื(องเขียน

เครื(องมือชาง

เครื(องดนตรี

สถานศึกษา

ที่อยู

ปากกา

คีม

เครื(องดนตรีสากล

วิทยาลัย

บาน

ปากกาลูกลื(น

คีมปากจิ้งจก

กลอง

วิทยาลัยเทคนิค

บานไม

–

–

กลองไฟฟา

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

บานไมสัก

๑.๓ การใชคําใหถูกตองตามหนาที่ของคํา 
คาํในภาษาไทยจะมหีนาที่ในรปูประโยคแตกตางกนัไป ดังนัน้ตองเลือกใชคาํใหถกูตอง

ตามหนาที่เพื(อใหสื(อสารไดชัดเจนดังนี้ 

๑.๓.๑ การใชคํานาม
ผู ใชภาษาบางคนนิยมทาํคาํกรยิาใหเปนคาํนาม (อาการนาม) ในบททีค่วรจะใชคาํกรยิา 

ทําใหภาษาไมถูกตอง ไมสละสลวย เชน

 พนักงานฝายซอมบํารุงใหการตอนรับหัวหนาแผนกคนใหม

ควรใชวา พนักงานฝายซอมบํารุงตอนรับหัวหนาแผนกคนใหม

 เจาหนาที่เทศกิจทําการรื้อถอนแผงลอยริมทางเทา

ควรใชวา เจาหนาที่เทศกิจรื้อถอนแผงลอยริมทางเทา

นอกจากนั้นบางครั้งยังมีการใชคํานามในตําแหน[งคํากริยา เชน

 ผมปณิธานไววาจะทําหนาที่ชางใหดีที่สุด 

ควรใชวา ผมตั้งปณิธานไววาจะทําหนาที่ชางใหดีที่สุด 
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๑.๓.๒ การใชคําลักษณนาม
โดยปกตคิําลกัษณนามจะอยูหลงัคาํบอกจาํนวน ยกเวนเปนคําชีเ้ฉพาะ คําทีบ่งจํานวน 

“หนึ่ง” คําบอกลําดับที่และคําวิเศษณขยายคํานามจึงจะนําคําลักษณนามนั้นมาไวขางหนา 

เชน ของชิ้นนั้น บานหลังโนน รถคันแรก นกตัวใหญ ในภาษาพูดเราอาจละคําลักษณนาม

ไดบาง แตภาษาเขียนตองใชคําลักษณนามใหถูกตอง เชน

เขาซอมประตูแผนนั้น (ตองใช บาน)

ชางไฟฟากําลังประกอบเครื(องจักรตัวใหม (ตองใช เครืEอง)
ชางกอสรางมีเสียมหลายดาม (ตองใช เลม) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปดหลักสูตรวิชาชีพหลายแขนง  
  (ตองใช สาขา)

สินคาตัวนี้มียอดจําหน[ายสูงมาก (ตองใช ชนิด, ประเภท)

๑.๓.๓ การใชคําบุพบท
คําบุพบทใชเชื(อมคําหรือกลุมคําเขากับคํา หรือกลุมคําอื(นในประโยค ถาใชคําบุพบท

ตางกันจะทําใหความหมายของประโยคแตกตางกัน เชน

การใชบุพบท ความหมาย
หมวกใบนี้เหมาะกับเธอ

บานหลังนี้เหมาะแกครอบครัวเรา

นักศึกษาตองยื(นคํารองตอแผนกทะเบียน

นักศึกษาเขียนคํารองยื(นแกแผนกทะเบียน

ไดขนาดพอดี รูปทรงเหมาะสม 

ควรแกฐานะ

ติดตอ

แสดงอาการให

การใชคําบุพบทไมถูกตองจะทําใหสื(อความหมายผิดพลาด เชน

คําบุพบทที่ใชผิด คําบุพบทที่ถูกตอง
พอแมมีความสําคัญตอลูก

ปจจุบันชางเทคนิคยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน

คนไทยสงสิ่งของไปบริจาคใหกับผูประสบภัย

สําหรับ

กับ

แก
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๑.๓.๔ การใชคําสันธาน
คําสันธานเปนคําที่ทําหนาที่เชื(อมคํา กลุมคํา หรือประโยคใหติดตอเปนเรื(องเดียวกัน 

คําสันธานมีหลายประเภท ผู ใชภาษาตองเลือกใชคําสันธานใหถูกตองสอดคลองกับความ

หมายของขอความ มิฉะน้ันอาจสื(อความหมายผิดพลาดได ลักษณะการเชื(อมความของ 

คําสันธานมี ดังนี้ 

๑. เชื(อมความคลอยตามกัน เชน และ กับ ก็ รวมทั้ง ครั้น…จึง ฯลฯ 

ทั้งฉันและเธอตางเปนลูกพระวิษณุเชนเดียวกัน

๒. เชื(อมขอความขัดแยงกัน เชน แต แตวา แตทวา ถึง…กวา กวา…ก็ 

กวาถั่วจะสุก งาก็ไหม

๓. เชื(อมความที่ใหเลือก ไดแก หรือ มิฉะนั้น ไมเชนนั้น หรือ….ก็ ฯลฯ 

เธอจะตองขยันกวานี้มิฉะนั้นโครงงานเสร็จไมทันเวลาแน[

๔. เชื(อมความที่เปนเหตุเปนผลกัน เชน เพราะ ดวย จึง ฉะนั้น…จึง ดังนั้น เพราะเหตุ

วา ฯลฯ 

เพราะเลือกเรียนสายวิชาชีพ เธอจึงซอมเครื(องใช ในบานได

๕. เชื(อมความที่บอกความคาดคะเนหรือแบงรับแบงสู เชน ถา หาก ถาหากวา แมวา 

เวนแต นอกจาก ฯลฯ 

ถาหากวาฝกงานหนึ่งปแลวไดเบี้ยเลี้ยงดวย นักศึกษาคงมีกําลังใจมากขึ้น

๖. เชื(อมความตางตอนกัน ไดแก ฝาย สวน อนึ่ง อีกประการหนึ่ง ฯลฯ 

วิจิตรเรียนแผนกชางกอสรางสวนวิไลเรียนแผนกบัญชี

๗. เชื(อมความใหสมบูรณและสละสลวย เชน อยางไรก็ตาม สุดแตวา ฯลฯ 

สุธีชอบซอมรถโดยเฉพาะอยางยิ่งรถมอเตอรไซค

๘. เชื(อมความเปรียบเทียบกัน ไดแก เหมือน ราวกับวา อยางกับ ฯลฯ 

บางคนทําทารังเกียจราวกับวาโรคเอดสติดตอกันไดทางลมหายใจ
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ตัวอยางประโยคที่ใชสันธานผิด
นุดีเห็นเพื(อนมีเครื(องใชหรูหรา แตราคาแพงก็อยากไดบาง 

  (ควรใช และ เพราะเชื(อมความที่สอดคลองกัน)

สวนการเรียนการสอนตามปกติ วิทยาลัยยังไดทํากิจกรรมรวมกับจังหวัดดวย

  (ควรใช นอกจาก เพราะเชื(อมความที่สอดคลองกัน)

หลายวันตอมาแผนดนิไหวจึงสงบลง (ควรใช ก ็เพราะไมไดเชื(อมความทีเ่ปนเหตผุลกนั) 

๑.๔ การใชภาษาใหถูกระดับ 
การแบงระดับภาษาออกเปนระดับตาง ๆ  นั้นอาจแบงไดหลายแนวทางไมเปนการ

ตายตัว ภาษาแตละระดับอาจมีการเหลื(อมลํ้าคาบเกี่ยวกันบาง ในที่นี้จัดแบงระดับภาษาเปน 

๒ ระดับคือ ภาษาแบบเปนทางการและภาษาแบบไมเปนทางการ

๑.๔.๑ ภาษาแบบเปนทางการ
ภาษาแบบเปนทางการคือ ภาษาที่ใชอยางเปนทางการ เครงครัด ถูกแบบแผน และ

ไดมาตรฐาน เปนภาษาที่ไดรับการยอมรับกันโดยทั่วไปวาถูกตองและประณีต มักใช ในภาษา

เขยีนมากกวาภาษาพดูหรือเปนการเขยีนตนฉบบัสาํหรบัการพดูอยางมพีธิรีตีอง เชน ปาฐกถา 

โอวาท สุนทรพจน คําปราศรัย การแนะนําสุภาพสตรี การแนะนําบุคคลสําคัญตอที่ประชุม 

ไดแก

๑. ภาษาระดับพิธีการ มีลักษณะเปนภาษาที่สมบูรณแบบ ใชถอยคําระดับสูงที่

ไพเราะสละสลวย เรียบเรียงอยางประณีต เปนรูปแบบภาษาที่ตองใชความระมัดระวังมาก

ทีส่ดุ มกัใช ในงานพระราชพิธ ีใชกบับคุคลทีผู่สงสารตองการใหความเคารพอยางสงู และใช

ในวรรณกรรมชั้นสูง ผูสงสารมักเปนบุคคลสําคัญหรือมีตําแหน[งสูง ผูรับสารอาจเปนบุคคล

ในวงการเดียวกัน เปนชนกลุมใหญ หรือประชาชนทั้งประเทศ สวนใหญผูสงสารเปนผูกลาว

ฝายเดียว ถามีการกลาวตอบก็กระทําอยางเปนทางการ มักเปนการสงสารดวยการอานผาน

สื(อมวลชนตาง ๆ  มีการเตรียมบทหรือวาทนิพนธมาลวงหนา ใชสื(อสารในที่ประชุมซึ่งจัดขึ้น

อยางเปนพิธีการ เชน การกลาวสดุดี การกลาวในพระราชพิธีตาง ๆ  
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๒. ภาษาระดับทางการ หรือมาตรฐานราชการ มีลักษณะเปนแบบแผน ตรงไปตรง

มา กะทัดรัด สละสลวย ใชคําสั้นแตได ใจความชัดเจน อาจใชศัพทเฉพาะวงการ ผูสงสาร

และผูรบัสารมกัจะเปนบคุคลซึง่มหีนาทีแ่ละภารกจิโดยตรงในแตละดานในวงการ หรอือาชพี

เดียวกัน เชน วงการศึกษา วงการแพทย วงการสถาปนิก วงการวิศวกร ฯลฯ 

การใชภาษาระดบัทางการมรีปูแบบและลลีาการเขยีนแตกตางไปจากวงการอื(น ซึง่ตอง

ใช ใหถกูตองตามระเบยีบแบบแผน เชน การกลาวคาํปราศรยั การกลาวเปดประชมุ อภปิราย 

หรอืบรรยายในการประชมุอยางเปนทางการ มกัใชสาํหรบัการเขยีนเพื(อสงสารตอสาธารณชน 

อยางเปนทางการ การติดตอทางราชการหรือในวงการธุรกิจ เชน การเขียนรายงาน 

ทางวิชาการ หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่งของทางราชการ จดหมายธุรกิจ เรียงความ  

การตอบขอสอบ สารคดี บทความสําคัญ ๆ  บทวิจารณ คํานําในหนังสือตาง ๆ  ตํารา  

แบบเรียน และหนังสืออางอิง 

๑.๔.๒. ภาษาแบบไมเปนทางการ
เปนภาษาที่ใชสื(อสารกันโดยทั่วไปในชีวิตประจําวัน จัดแบงไดเปน ๓ ระดับคือ ภาษา

ระดับกึ่งทางการ ภาษาระดับสนทนา และภาษาระดับกันเอง หรือภาษาปาก

๑. ภาษาระดับกึ่งทางการ ภาษาระดับนี้มีลักษณะไมซับซอน ใชถอยคําสํานวนที่

ทาํใหรูสกึคุนเคยมากกวาภาษาระดบัทางการ อาจใชศพัททางวชิาการบาง เนือ้หาของสารอาจ

เปนเรื(องทีเ่กีย่วกบัความรูทัว่ไป การแสดงความคดิเหน็เชงิวชิาการทีเ่กีย่วกบัการดาํเนนิชวีติ  

หรอืธรุกจิ มกัใช ในการประชมุกลุมยอย การอภปิราย การบรรยายในหองเรยีน การสื(อสารกบั

บคุคลท่ีไมสนทิสนมคุนเคยกนั หรอือยูตางฐานะ ตางตาํแหน[ง และตางวฒุ ิ การสนทนาทีม่ี

สุภาพสตรีรวมอยูดวย การพูดในที่ประชุมกับผูฟงทั่ว ๆ  ไป เชน การอภิปราย การสัมภาษณ

อยางไมเปนทางการ การแนะนําบุคคลอยางไมเปนพิธีรีตอง ฯลฯ 

๒. ภาษาระดับสนทนา มีลักษณะไมซับซอน มักมีคําสแลง คําตัด (คําที่ตัดออกมา

จากคําเต็ม) ปะปนอยู อาจมีถอยคําที่ใชกันเฉพาะกลุม เนื้อหาของสารเปนเรื(องทั่ว ๆ  ไปใน

ชีวิตประจําวัน ใช ในการสนทนาระหวางบุคคลที่สนิทสนมกัน หรือกลุมไมเกิน ๔–๕ คน ใน

สถานที่และโอกาสที่ไมเปนสวนตัว เชน การประกาศหรือประชาสัมพันธในชุมชน การเขียน

จดหมายสวนตวัถงึผูทีคุ่นเคย การรายงานขาว การเสนอบทความในหนงัสอืพมิพ การซือ้ขาย 

และการประชุมที่ไมเปนทางการ 
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ภาษาระดับสนทนา เหมาะสําหรับงานเขียนประเภทเรื(องสั้น นวนิยาย หรือบทละคร 

เรื(องตลก อนุทินสวนตัว จดหมายสวนตัว รายงานขาวสังคม กีฬา บันเทิง หรือบทความ 

ลอเลียน เสียดสี ประชดประชัน 

ปลานี่ขายโลเทาไหร? (กิโลกรัม)

เดินไปอีก ๔–๕ โลก็ถึง (กิโลเมตร)

๓. ภาษาระดับกันเอง มีลักษณะเปนภาษาพูดเทานั้น ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณ

อกัษร อาจใชประโยคไมสมบรูณ ไมคาํนงึถึงหลกัไวยากรณ อาจมคีาํสแลง คาํตดั คาํภาษาถิน่ 

หรือคําหยาบปะปนอยูดวย เน้ือหาของสารเชนเดียวกับระดับสนทนา มักใช ในวงจํากัดกับ

บุคคลที่มีความสนิทสนมกันเปนอยางมาก เชน ภายในครอบครัว เพื(อนสนิท ในสถานที่ 

ที่เปนสวนตัว ในการดากัน หรือใช ในงานเขียนนวนิยาย บทละคร เรื(องสั้น 

๑.๕. การใชภาษาใหเหมาะสมแกฐานะของบุคคล
ภาษาไทยมีคําท่ีใชกับบุคคลที่มีฐานะแตกตางกัน เพราะคนไทยนิยมใชคํายกยอง

บุคคลที่มีระดับทางสังคมสูงกวา เพื(อแสดงความเคารพนับถือ และเปนการแสดงถึงความ

มีวัฒนธรรมของผู ใชดวย ดังนี้

ระดับฐานะของบุคคล การใชภาษา
๑. สถาบันศาสนา–พระสงฆ (พระรัตนตรัย)

๒. สถาบันพระมหากษัตริย

๓. ญาติผู ใหญ บิดามารดา ครูอาจารย

๔. ผูเปนที่ยอมรับนับถือ เชน ผูมีอาวุโสสูงกวา

  ผูมีพระคุณ ผูมีคุณธรรม ฯลฯ

๕. ผูมีฐานะเทาเทียมกัน เชน เพื(อน ผูมีวัยวุฒิ  

 คุณวุฒิระดับเดียวกัน ฯลฯ

๖. ผูมีอาวุโสนอยกวา เชน นอง หลาน ผูมีวัยวุฒิ  

 คุณวุฒินอยกวา

ศัพทสําหรับพระสงฆ

คําราชาศัพท

คําสุภาพอยางสูง

คําสุภาพอยางเปนทางการ

คําสุภาพอยางกึ่งทางการและอยาง

เปนกันเอง ตามความสนิทสนม

คําสุภาพ
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๑.๖. การใชคําใหเหมาะสมกับกาลเทศะ 
การเลือกใชภาษาเพื(อการสื(อสารนอกจากความถูกตองแลว ยังตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมวาสื(อสารกับใคร สถานที่ เวลา และโอกาสใด เพราะการสื(อสารกับบุคคลตางกลุม 

ตางกาลเทศะยอมใชภาษาแตกตางกนัไป ถงึแมจะเปนการสื(อสารในเรื(องเดยีวกนักต็าม เชน 

พอพูดกับลูก : ตอง ลูกลืมกระเปานะ หมูนี้เปนอะไรไปเห็นใจลอยบอย ๆ
ลูกชายพูดกับแม : แมครับ แมลืมกระเปาครับ
เพื(อนพดูกบัเพื(อน : เฮย ตอง แกลืมหนงัสอืเรยีน แลวเปนอะไรหรือเปลา เหน็ใจลอย ๆ

พนักงานรักษาความปลอดภัย : 
นักศึกษาคุยกับเพื(อน : ยามคนใหมเปนกันเองดีนะ
นักศึกษาสนทนากับครู : รปภ. คนใหมอัธยาศัยดีนะครับ
นักศึกษาเขียนบันทึกรายงาน : พนักงานรักษาความปลอดภัยมีมนุษยสัมพันธดี 

โทรทัศน :
นักศึกษาคุยกับสมาชิกในบาน : รายการทีวีชวงเย็นน1าเบื2อมากเลย
นักศึกษาคุยกับญาติผู ใหญ : รายการโทรทัศนภาคคํ่าไมน1าสนใจเลย

๑.๗ การใชภาษาใหเหมาะสมกับรูปแบบการเขียน
การใชภาษาในการเขียนรอยแกวและรอยกรองมีลักษณะแตกตางกัน คําบางคํามี 

ความหมายเหมือนกัน แตนํามาใช ในรูปแบบที่ตางกัน คําบางคําเหมาะสําหรับใชเขียน

ขอความที่เปนรอยแกวทั่วไป แตคําบางคําเหมาะสําหรับการเขียนรอยกรอง ผูเขียนจึงตอง

มคีวามรูเรื(องคํา รูจกัสรรหาถอยคําทีเ่หมาะสมมาใช ในการเขยีนจงึจะสงสารไดอยางชดัเจน 

ตรงตามความตองการ ดังตัวอยาง
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พอ บิดา ชนก บิดร ปตุรงค

แม มารดา มารดร ชนนี มาตุ มาตา

ลูกชาย บุตร โอรส ดนัย ตนุช ปรัตยา

ลูกสาว บุตรี สุดา ธิดา ทุหิตา ธิตา

พระอาทิตย ตะวัน ทิวากร ทินกร ภาสกร รวิ ไถง สุริยะ สุริยัน ภาณุ ประภากร

นํ้า คงคา นที สินธุ สาคร สมุทร ชลาลัย อุทก ชโลทร ชลธี ธาร สินธุ

คําที่ใช ในรอยกรองหากนําไปใช ในรอยแกวจะทําใหขอความนั้นไมสมจริงและ 

ไมราบรื(น เชน

คํ่าคืนนี้ดวงดาราดาษดาเต็มนภากาศ

วันนี้ชนนีไมอยูเราตองหาภักษาหารรับประทานเอง

คืนนี้ศศิธรเต็มดวงยลแลวชื(นหฤทัย

๑.๘ การใชคํายืม
คําภาษาตางประเทศที่ไทยรับเขามาใช ในภาษาไทยนั้นมี ๒ รูปแบบคือ ศัพทบัญญัติ

และคําทับศัพท

๑.๘.๑ ศัพทบัญญัติ
การบัญญัติศัพทเปนวิธีการนําภาษาตางประเทศมาใชโดยกําหนดคําในภาษาไทยใหมี

ความหมายตรงกบัภาษานัน้     ๆ  เพื(อใชเปนมาตรฐานในการเขยีนอยางเปนทางการ ศพัทบญัญตัิ

จงึเปนการสรางคาํขึน้ใหม เพื(อใช ในวงการตาง ๆ  โดยผูทีอ่ยูในวงการนัน้ หรอืจากหน[วยงาน 

ทีม่หีนาทีบ่ญัญตัศิพัทโดยตรงคอื ราชบณัฑติยสถาน ศพัทบญัญตัทิี่ใช ในภาษาไทยมักจะมา 

จากภาษาอังกฤษ แบงออกเปนหมวดหมูตาง ๆ  เชน คอมพวิเตอร รฐัศาสตร พลงังาน ปรชัญา 

ประกันภัย วรรณกรรม ฯลฯ 
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ตัวอยางศัพทบัญญัติ

ไฟฟา (Electric) บัญชีดํา (Blacklist) ตลาดมืด (Black market) 

ตัวแปร (Variable) ดินเปรี้ยว (Acid soil) นํ้าแข็งแหง (Dry ice) 

กิจกรรม (Activity) โทรทัศน (Television) ซักแหง (Dry cleaning)– 

นิทรรศการ (Exhibition) มลพิษ (Pollution) เสรีนิยม (Liberalism) 

คณิตกรณ (Computer) ไปรษณียบัตร (Post card) วิทยุ (Radio)

คมนาคม (Communication) โทรศัพท (Telephone) ตํารวจ (Police)

อาคาร (Building) ประจุ (Charge) เบรกลม (Air Brake)

๑.๘.๒ คําทับศัพท 
การทับศัพท คือการถายเสียงคําในภาษาเดิมใหออกมาเปนเสียงของคําในภาษาไทย 

การทับศัพทจะใชตอเมื(อไมสามารถหาคํามาบัญญัติศัพทได หรือในกรณีที่ศัพทนั้นใชกัน 

แพรหลายจนเปนที่เขาใจกันในหมูผู ใชแลว หรือเปนศัพทเฉพาะที่รูจักกันทั่วไปในภาษาไทย 

เชน ครีม (Cream) โซฟา (Sofa) โบนัส (Bonus) คอมพิวเตอร (Computer) ฯลฯ

การใชคําทับศัพทมี ๒ ลักษณะคือ

๑. คําทับศัพทที่นิยมใช ในภาษามาตรฐานทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียน สวนใหญมัก

ไมมีการสรางคําไทยขึ้นใชแทน หรือคําไทยที่สรางขึ้นไมเปนที่นิยม เชน

เขาไปหาหมอที่คลินิก
ปจจุบันคอมพิวเตอรกลายเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวัน

คณะกรรมการจัดคอนเสิรตการกุศลกําลังประชุมกันเพื(อวางแผนงาน

เอดส เปนโรคที่ไมมีทางรักษาและยังไมมีวัคซีนปองกัน

๒. คําทับศัพทที่ไมนิยมใช ในภาษามาตรฐาน มักเปนคําทับศัพทที่นิยมใช ในภาษาพูด 

แตไมนิยมใช ในภาษาเขียน เพราะมีคําเหลานี้ใชอยูแลว ดังนั้นคําใดที่มีคําไทยใชอยูแลวก็

ควรใชภาษาไทย เพื(ออนุรักษภาษาไทยและเปนการใชภาษาไทยอยางถูกตองดวย เชน
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 เอกพลเปนไกดของบริษัททัวรแหงหนึ่ง

ภาษาเขียน : เอกพลเปนมัคคุเทศกบริษัทนําเที่ยวแหงหนึ่ง

 เดชาไปแบงกเพื(อเคลียรบัญชีเงินกู

ภาษาเขียน : เดชาไปธนาคารเพื(อชําระบัญชีเงินกู

 ในวันขึ้นปใหมคนสวนใหญนิยมสงการดอวยพรใหแกกัน

ภาษาเขียน : ในวันขึ้นปใหมคนสวนใหญนิยมสงบัตรอวยพรใหแกกัน

ตัวอยางคําทับศัพท

คําศัพท เขียนถูก เขียนผิด
กราฟก (Graphic) โพสต (Post) แพ็กเกจ (Package)

บล็อก (Blog) เบราวเซอร (Browser) ดิจิตอล (Digital)

อีเมล (E–mail) คลิก (Click) อินเทอรเน็ต (Internet)

เฟซบุก (Facebook) โปรเจ็กต (Project) เว็บไซต (Website)

แฟชั่น (Fashion) อิเล็กทรอนิกส (Electronic) คอนเสิรต (Concert)

ซีเมนต (Cement) กอลฟ (Golf) เซรามิก (Ceramic)

การเขยีนคาํทบัศพัท ควรศกึษาหลกัเกณฑการเขยีนคาํทบัศพัทของราชบณัฑติยสถาน

และคาํทบัศพัทภาษาตาง ๆ  ท่ีราชบณัฑติยสถานไดรวบรวมไว คาํใดทีม่าจากภาษาตางประเทศ

และมีศัพทบัญญัติขึ้นใชแลวควรใชศัพทบัญญัติ โดยเฉพาะในการสื(อสารทางวิชาการ หรือ

การสื(อสารอยางเปนทางการ (ศกึษาหลกัเกณฑการทบัศพัทเพิม่เตมิไดจาก เวบ็ไซตสาํนกังาน

ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th)

๑.๙ การใชสํานวน
สํานวน เปนคําพูดที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีความหมายเปนนัยแฝงอยูไมตรงไปตรงมา 

นํามาใช ใหมีความหมายแตกตางไปจากความหมายเดิมของคําคํานั้น หรืออาจมีความหมาย

คลายกับความหมายเดมิของคําทีน่าํมาประสมกนั แตไมเหมอืนกนัเลยทเีดยีว เปนความหมาย

ในเชิงอุปมาเปรียบเทียบ ตองอาศัยการตีความจึงจะเขาใจ 
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สาํนวนมกัใชถอยคาํไมยาวแตกนิความมาก เปนถอยคาํทีเ่รยีบเรยีงไวตายตวั สลบัที่ 

หรอืตัดทอนไมได เพราะความหมายจะเปลีย่นแปลงไป สาํนวนมคีวามหมายรวมถงึ คาํพงัเพย 

สุภาษิต ภาษิตดวย 

การใชสํานวนตองรูจักเลือกใช ใหถูกตอง เหมาะสมกับกาลเทศะและสถานการณ จึง

จะทําใหการสื(อสารมีประสิทธิผลตามความมุงหมาย สํานวนชวยใหภาษาที่ใช ในการสื(อสาร

สละสลวยเหน็ภาพไดชดัเจนมากขึน้ สาํนวนเปรยีบเทยีบจะชวยใหการเขยีนหรอืการสนทนา

นั้นออกรสยิ่งขึ้น การใชสํานวนควรคํานึงถึงหลักดังนี้

๑.๙.๑ ใชสํานวนใหถูกตองตรงความหมาย
บางสํานวนอาจมีคําหรือความหมายคลายคลึงกัน บางครั้งอาจใชแทนกันไดบางแต 

ไมอาจใชแทนกันไดทุกโอกาส เชน

นกสองหัว – จับปลาสองมือ – เหยียบเรือสองแคม

งมเข็มในมหาสมุทร – เข็นครกขึ้นภูเขา – ฝนทั่งใหเปนเข็ม

ตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า – ขี่ชางจับตั๊กแตน – เกี่ยวแฝกมุงปา – ฆาชางเอางา

กิ้งกาไดทอง – วัวลืมตีน – คางคกขึ้นวอ แมลงปอใสตุงติ้ง – มะพราวตื(นดก  

ยาจกตื(นมี

ฉะนั้น การทําความเขาใจความหมายของสํานวนใหแจมแจงกอนนําไปใชจึงเปนเรื(อง

สําคัญ บางสํานวนที่มีความหมายคลายคลึงกันแตอาจแตกตางกันโดยนัย เชน ใชแสดง

ความอาฆาต ขมขู เยาะเยยถากถาง เสียดสี หรือใชดวยอารมณขัน ลอเลียน เอ็นดู ฯลฯ 

บางสาํนวนใชกบัเดก็ บางสํานวนใชกบัหญงิสาว บางสาํนวนใช ในเชงิตอบรบั บางสาํนวนใช

ในเชงิปฏเิสธ ผู ใชตองรูจกัเลอืกสํานวนใหถกูตองตรงความหมาย เหมาะสมกับกาลเทศะ จงึ

จะสามารถสื(อสารไดตรงตามความตองการ เชน

ขอสอบวิชาภาษาไทยงายยิ่งกวาปอกกลวยเขาปากเสียอีก

ชมพูกับโนตเปนคูบาวสาวที่สมกันราวกิ่งทองใบหยก
งานชิ้นนี้ยากเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขา
วินัยจัดงานบวชอยางเรียบงาย เพราะไมอยากตํานํ้าพริกละลายแมนํ้า
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๑.๙.๒ ใชสํานวนใหถูกตองตามรูปแบบ
การใชสาํนวนผดิไปจากรปูแบบเดมิทีก่าํหนดไวอาจทาํใหสื(อสารผดิความหมายได เชน 

กงเกวียนกําเกวียน ใชผิดเปน กงกํากงเกวียน

ขี้ราดโทษลอง  ใชผิดเปน ขี้ราดโทษรอง

ผีซํ้าดํ้าพลอย  ใชผิดเปน ผีซํ้าดามพลอย

๑.๙.๓ ใชสํานวนใหเหมาะสม
การใชสาํนวนไมควรใชพรํา่เพรื(อเกนิความจาํเปน ควรใช ใหเหมาะกบัสถานการณ เชน 

ใชเพื(ออบรมสั่งสอน ตักเตือน ใหขอคิด ชี้แจงขอเท็จจริง เปรียบเทียบใหเห็นชัดเจน หรือ

เพื(อวากลาวประชดประชัน 

๑.๑๐ ขอควรระมัดระวังในการใชภาษาเพืEอสืEอสาร 
การใชภาษาใหถูกตอง เปนสิ่งที่ผูสงสารควรพิถีพิถันเปนอยางยิ่ง โดยเลือกใชถอยคํา

ดวยความระมัดระวัง เรียบเรียงประโยคตามหลักการใชภาษา สื(อสารไดชัดเจน ดังนี้ 

๑.๑๐.๑ ใชบทประธาน บทกรรม ใหถูกตอง เชน 
ประโยค – ในชีวิตของขาพเจา มันมีแตความเคราะหราย (ประธานซํ้า) 

ควรเปน – ในชีวิตของขาพเจามีแตความเคราะหราย 

ประโยค – งานแขงขันทักษะวิชาชีพ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดให

มีทุกป (วางบทกรรมไมถูกที่) 

ควรเปน – สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาจดังานแขงขนัทกัษะวชิาชพีทกุป 

หรือ – งานแขงขันทักษะวิชาชีพเปนงานที่กรมอาชีวศึกษาจัดขึ้นทุกป 

๑.๑๐.๒ วางสวนขยายใหถูกที่ เชน 
ประโยค – ผมชอบโกะตี๋ เพราะเขามีความสามารถในการพูดมาก 

ควรเปน – โกะตี๋มีความสามารถมากในการพูด 

ประโยค – เมื(อนักศึกษาทําแบบฝกหัดแลวใหสงครูทุกคน 

ควรเปน – เมื(อนักศึกษาทําแบบฝกหัดแลวใหทุกคนนํามาสงครู 
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๑.๑๐.๓ เรียบเรียงประโยคใหสมบูรณ ได ใจความชัดเจน เชน 
ประโยค – เขาสงสัยเรื(องคนรายที่ไดแจงตํารวจไวแลว (ไมชัดเจนวาใครเปนผูแจง

ตํารวจ) 

ควรเปน – เขาสงสัยเรื(องคนรายที่เขาไดแจงตํารวจไวแลว (ชัดเจน)

ประโยค – ปลาขาดนํา้ไมไดฉนัใด ผมกข็าดคณุไมได (นํา้หนกัประโยคไมเทากนั) 

ควรเปน – ปลาขาดนํ้าไมไดฉันใด ผมก็ขาดคุณไมไดฉันนั้น 

๑.๑๐.๔ ใชคําเชืEอมใหครบถวน ถูกตอง สัมพันธกัน เชน 
ประโยค – เขาเปนคนขยันแตซื(อสัตย 

ควรเปน – เขาเปนคนขยันและซื(อสัตย 

ประโยค – วนัขึน้ปใหมลกูหลานมกัจะไปเยีย่มเยยีน และมอบของขวญัแกญาตผิู ใหญ 

ควรเปน – วนัขึน้ปใหมลกูหลานมกัจะไปเยีย่มเยยีน และมอบของขวญัแดญาตผิู ใหญ 

๑.๑๐.๕ ไมใชคําฟุมเฟอย เชน 
ประโยค – เขาถูกยิงตายกลายเปนศพ

ควรเปน – เขาถูกยิงตาย 

ประโยค – เกิดอุบัติเหตุเครื(องบินตก ผู โดยสารตายหมดไมมีผู ใดรอดชีวิต 

ควรเปน – เกิดอุบัติเหตุรถชนกัน ผู โดยสารตายหมด 

๑.๑๐.๖ ไมใชคําซํ้าซากในประโยคเดียวกัน เชน 
ประโยค – สํานวนที่วา คนดีแกไข คนจัญไรแกตัว เปนสํานวนที่น[าคิดสํานวนหนึ่ง 

ควรเปน – คนดีแกไข คนจัญไรแกตัว เปนสํานวนที่น[าคิดสํานวนหนึ่ง 

ประโยค – หามไมใหขามถนนกอนสัญญาณไฟ 

ควรเปน – หามขามถนนกอนสัญญาณไฟ 
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๑.๑๐.๗ เรียบเรยีงถอยคาํตามหลกัภาษาไทย ไมใชสาํนวนตางประเทศ เชน 
ประโยค – นายกรัฐมนตรีไดตอบตอขอซักถามของนักหนังสือพิมพ 

ควรเปน – นายกรัฐมนตรีตอบคําถามของนักหนังสือพิมพ 

ประโยค – เธอมาในชุดสีแดงเพลิง 

ควรเปน – เธอสวมชุดสีแดงเพลิง 

๑.๑๐.๘ ขอความเดียวกันควรใชระดับเดียวกัน เชน 
ประโยค – ลูกสาวของเขา ขยันเรียนมากกวาบุตรชาย 

ควรเปน – ลูกสาว กับ ลูกชาย หรือ บุตรสาว กับ บุตรชาย

ประโยค – เราไปเยี่ยมคนเจ็บดวยกัน เมื(อไปถึงคนไขฟนแลว 

ควรเปน – คนไข หรือ คนเจ็บ คําใดคําหนึ่ง

๑.๑๐.๙ ใชคําเปรียบเทียบใหถูกตอง เชน
ประโยค – ผูหญิงคนนั้น ใจแข็งเหมือนกอนอิฐ

ควรเปน – ผูหญิงคนนั้น ใจแข็งเหมือนเพชร (หิน)

ประโยค – คนอะไรใจเสาะเหมือนปลาเข็ม

ควรเปน – คนอะไรใจเสาะเหมือนปลาซิว

๑.๑๐.๑๐ การใชคําที่มีความหมายขัดแยงกัน เชน

ประโยค – นักกีฬาคอย ๆ  วิ่งไปอยางรวดเร็ว

ควรเปน – นักกีฬาคอย ๆ  วิ่งไป / นักกีฬาวิ่งไปอยางรวดเร็ว

ประโยค – นาน ๆ  ครั้ง เขาจะไปเยี่ยมคุณยายเสมอ 

ควรเปน – นาน ๆ  ครั้งเขาจึงจะไปเยี่ยมคุณยาย / เขาไปเยี่ยมคุณยายเสมอ
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๑.๑๐.๑๑ ไมใชคําที่มีความหมายกํากวม หรือถอยคําที่มีความหมายโดยนัย

ไปในเชิงหยาบคาย เชน

ประโยค – สุพลแตงงานกับนองของสุนิสาที่เปนนักรอง 

อาจหมายถึง สุนิสาเปนนักรอง หรือ นองของสุนิสาเปนนักรองก็ได 

ประโยค – ที่นี่รับอัดพระ

ควรเปน – ที่นี่รับอัดกรอบพระ

๑.๑๐.๑๒ ไมควรใชคาํภาษาตางประเทศทีส่ามารถใชคาํไทยแทนได เชน
ประโยค – วันเกิดปนี้ผมแฮปปมากเลย

ควรเปน – วันเกิดปนี้ผมมีความสุขมากเลย

ประโยค – เขาเปนคนตรงไปตรงมา คอนขางแอนตี้สังคม

ควรเปน – เขาเปนคนตรงไปตรงมา คอนขางตอตานสังคม 

๑.๑๐.๑๓ ไมควรใชคาํโดยไมคาํนงึถงึความหมายและชนิดของคาํ เชน

 ความสุขที่คุณดื(มได (ความสุขไมใชของเหลวจึงไมอาจรับรสไดดวยการดื(ม)

 สะอาดจนคุณดมความสะอาดได (ความสะอาด ไมสามารถสัมผัสไดดวยการดม)

 สามสบาย (สบาย เปนคําวิเศษณไมใชคําลักษณนาม) 

 โดดเดี่ยวรัฐบาล (โดดเดี่ยว เปนคําวิเศษณไมควรใชแทนคํากริยา) 

๑.๑๑ ขอควรคํานึงในการเรียบเรียงประโยค

๑.๑๑.๑ เรียบเรียงประโยคใหถูกตอง ชัดเจน มีลักษณะดังนี้ 

๑. เรยีงลาํดบัคาํใหถกูที ่คอื ตองเรยีงประธาน กรยิา กรรม หรอืสวนขยายใหตรงตาม

ตําแหน[ง เพื(อใหสื(อความหมายไดถูกตองชัดเจน เชน

 เธอชวยปลอบความทุกขเขาใหคลาย – ไมชัดเจน

 เธอชวยปลอบเขาใหคลายความทุกข – ชัดเจน
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 เขาถูกฟองฐานหมิ่นประมาทในศาล – หมายถึงเรื(องเกิดในศาล

 เขาถูกฟองในศาลฐานหมิ่นประมาท – ชัดเจน

 เขาชวยเหลือนกัเรยีนโรงเรยีนตาง ๆ  ทีย่ากจน – ยากจน ขยาย นกัเรยีน ไมใช 

โรงเรียน

 เขาชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนในโรงเรียนตาง ๆ  – ชัดเจน

๒. เรียงคําตามแบบภาษาไทย อยาใชสํานวนภาษาตางประเทศ เชน

 เขาเขามาพรอมกับหนังสือเลมใหญ ควรใช เขาถือหนังสือเลมใหญ  

 ภาษาหนังสือพิมพเปนภาษาที่งายตอการทําความเขาใจ ควรใช เขาใจงาย

๓. ใชคาํใหสิน้กระแสความคือ ใชคาํใหครบถวน ไมขาดบทประธาน หรอืบทกรยิา เชน

 เขาสงสัยเรื(องบานที่ถูกขโมยขึ้น – ไมชัดเจน

 เขาสงสัยเรื(องบานของเขาที่ถูกขโมยขึ้น – ชัดเจน 

อยาใชคําหรือสํานวนผิดความหมาย เชน

 เขาตั้ง ปฏิภาณ ไววาจะตั้งใจเรียน

ปฏิภาณ หมายถึง ไหวพริบในการตอบโต ควรใชวา ปณิธาน 

 ธีระเปนคน มือไว พบผู ใหญเมื(อใดก็รีบไหวทันที

มือไว หมายถึง ขี้ขโมย ควรใชวา มือออน

 นักเรียนที่ มั่วสุม กับการเรียนมากเกินไป ยอมไมมีโอกาสไดรูจักโลกภายนอกเทา

ที่ควร

มั่วสุม หมายถึง ชุมนุมกันเพื(อกระทําการในทางไมดี ควรใชวา หมกมุน

 ตาม หมายกําหนดการ ผูอาํนวยการจะใหโอวาทแกนกัเรยีนเวลา ๑๐.๐๐ น.

หมายกําหนดการ ใชแตในพระราชพิธีที่สํานักพระราชวังรับพระบรมราชโองการ 

ใหกําหนดการ ประโยคนี้ตองใชวา กําหนดการ
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๑.๑๑.๒ อยาใชคําที่สืEอความหมายกํากวม 
คําที่มีความหมายหลายอยางตองเขียนประโยคใหชัดเจน

 แมคาขอหอมหน[อย ความหมายตางกับ แมคาขอหัวหอมหน[อย

 ยายสายหยุดทํางาน มีความหมายวาไดหลายอยาง ดังนี้

– ยายของคนชื(อสายหยุดทํางาน

– ยายของคนชื(อสายไมเลิกทํางาน 

– คนชื(อสายหยุดทํางาน

– คนชื(อสายไมทํางาน

๑.๑๑.๓ อยาใชคําฟุมเฟอย เชน

 เขาถูกจับในขอหาลักทรัพยของผูอื(น

 ผูรายถูกยิงตายกลายเปนศพ
 คนงานกําลังทําการกอสรางบาน 

 บานเรือนของผูคนมีอยูหนาแน[น

คําที่พิมพตัวพิมพดําเมื(อตัดออกก็ยังสื(อความหมายไดชัดเจน

๑.๑๑.๔ อยาใชคําคนละระดับ เชน 

 สตรีมีลักษณะหลาย ๆ  อยางที่แตกตางจากผูชาย 

ควรใช สตรี – บุรุษ หรือ ผูหญิง – ผูชาย

๑.๑๑.๕ อยาใชคําผิดหนาที ่เชน

ผมขอแถลงการณ หลักการดําเนินงานของผมใหทุกคนรับทราบ ควรใช แถลง

หมาเหาดังนั้นมันจึงไมกัด ใชสันธานผิด ควรแกเปน หมาเหายอมไมกัด 
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กิจกรรมที่ ๑

อานบทเรียนแลวตอบคําถามตอไปนี้

๑. เหตุใดเราจึงตองเขียนสะกดคําและออกเสียงคําใหถูกตอง

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

๒. การใชคําใหถูกตองมีความสําคัญตอการสื(อสารอยางไร

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

๓. อธิบายหลักการใชภาษาเพื(อสื(อสารใหบรรลุวัตถุประสงคมาใหเขาใจ

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

๔. การแบงระดับภาษามีความสําคัญอยางไรตอสื(อสาร

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

๕. หากนักศึกษาไดรับมอบหมายใหกลาวรายงานเนื(องในพิธีเปดงานวันภาษาไทย นักศึกษา

 จะใชภาษาระดับใด เพราะเหตุใด

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................................
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๖. การใชสํานวนมีประโยชนตอการสื(อสารอยางไร อธิบายพรอมท้ังยกตัวอยางประโยคที่ใช

 สํานวนมา ๒ ประโยค 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

กิจกรรมที่ ๒

จับคูกันทํากิจกรรมตอไปนี้

๑. หาตัวอยางคําที่มีความหมายในลักษณะตาง ๆ  มาอยางละ ๕ คํา 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

๒. รวบรวมศพัทบญัญัตทิี่ใช ในสาขาวชิาชพีของนกัศกึษามาอยางนอย ๑๐ คาํ พรอมทัง้ระบุ

 ศัพทภาษาเดิม 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................

๓. รวบรวมคําทับศัพทที่ใช ในสาขาวิชาชีพของนักศึกษามาอยางนอย ๑๐ คํา พรอมทั้งระบุ

 ศัพทภาษาเดิม 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ ๓ 

จับคูคําที่มีความหมายตรงกัน

………. ๑. วจนะ ก. ประชดประชัน

………. ๒. เยอะแยะ ข. โวยวาย

………. ๓. สมรรถนะ ค. เปรอะเปอน, มอซอ

………. ๔. ทัศนะ ง. เลือก, คัด

………. ๕. ตีโพยตีพาย จ. เชื(องาย

………. ๖. อักขระ ฉ. อาการไมสบาย

………. ๗. ใจเบา ช. คําพูด ถอยคํา

………. ๘. ทักษะ ซ. ความรู

………. ๙. ขะมุกขะมอม ฌ. ความสามารถ 

………๑๐. สรร  ญ. ตัวหนังสือ

  ฎ. ความชํานาญ

  ฏ. มากมาย

  ฐ. ความเห็น

กิจกรรมที่ ๔ 

จงขีดเสนใตคําที่เขียนถูกตองเหมาะสมกับประโยคหรือขอความ

๑. (กด, กรด, กลด) มีรสเปรี้ยว โดยปกติใชกัด หรือทําใหสิ่งอื(นแปรไป

๒. ชวย (กอก, กรอก, กลอก) นํ้าใสขวดหน[อยนะ

๓. คุณนายเกรี้ยว (กาด, กราด, กลาด) เพราะคนใชทําผิดคําสั่ง

๔. เปนเด็กเปนเล็กไมควร (เกา, กาว, กราว) ราวผูหลักผู ใหญ

๕. หนาแดง (กรํ่า, กลํ่า, กํ่า) ไปเลย ไปตากแดดที่ไหนมา

๖. เรื(องนั้นเปน (เก็ด, เกร็ด, เกล็ด) พงศาวดาร

๗. หมูอวนตัวนั้นออกลูกมาเปน (คอก ๆ , ครอก ๆ , คลอก ๆ ) เลย



      ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

๘. เราตอง (พัด, พรัด, พลัด) พรากจากกันแลวนะ

๙. (ไพ, ไพร, ไพล) เปนวานที่ตนและใบคลายขิง หัวสีเหลืองคลายขมิ้น ใชทํายาไทย

๑๐. อยายืนเอามือ (ไพ, ไพร, ไพล) หลัง ดูไมสุภาพ

กิจกรรมที่ ๕

จงแกไขประโยคตอไปนี้ใหเปนประโยคท่ีใชภาษาระดับทางการ สื(อสารไดชัดเจน สมบูรณ 

และถูกตอง 

๑. ครูเมตตาใหอาหารกลางวันเด็กยากจน 

 ......................................................................................................................................................

๒. ขายหนุมคนนั้นเปนวิศวกรที่ไมสวมหมวกนิรภัย 

 ......................................................................................................................................................

๓. มันเปนอะไรที่ดีมาก ๆ  เลยหนังสือเลมนี้ 

 ......................................................................................................................................................

๔. เราพบตัวเองอยูบนเตียงนอน 

 ......................................................................................................................................................

๕. หนังสือพิมพลงขาว ๔ โจรบุกธนาคารฉกกวา ๓ ลาน 

 ......................................................................................................................................................

๖. วิทยาลัยมีหมายกําหนดการวันไหวครูเรียบรอยแลว 

 ......................................................................................................................................................

๗. ผูรายรัวกระสุนใสเจาของรานทองหนึ่งนัด 

 ......................................................................................................................................................

๘. จังหวัดโคราชเปนเมืองที่เจริญมากที่สุดในภาคอีสาน 

 ......................................................................................................................................................

๙. เกรดซัมเมอรนี้ของมานะไมน[าพอใจ 

 ......................................................................................................................................................






