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ชุด อานเสริมเติมความรูเลม๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ  

คํานํา 

 ในปจจุบันสภาพการจัดการเรียนการสอนมุงเนนใหผูเรียนไดศึกษาหาความรูดวย

ตนเองใหมากท่ีสุดเพื่อใหผูเรียนมีนิสัยใฝ รูใฝ เรียนอยูเสมอดังนั้นการจัดทําเอกสาร

ประกอบการเรียนเปนแนวทางหนึ่งท่ีสงเสริมใหผูเรียนคนควาหาคําตอบดวยตนเอง 

 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ชุด

อานเสริมเติมความรูประกอบดวย๑๘เลมยอยซึ่งแตละเลมประกอบดวยหัวขอเร่ือง...คําชี้แจง

การใชเอกสารประกอบการเรียนผังมโนทัศนจุดประสงคการเรียนรูขั้นตอนการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนแบบทดสอบกอนเรียนเนื้อหาแบบฝกหัดแบบทดสอบหลังเรียนพรอมเฉลย

และมีภาพประกอบท่ีสวยงาม 

 สําหรับเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้เลมท่ี ๔ เร่ือง ใชภาษาดีมีระดับประกอบดวย

เนื้อหาสาระเร่ืองราวเกี่ยวกับระดับของภาษา ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง

และมีความเขาใจในเนื้อหาสาระไดเปนอยางดีอีกท้ังทําใหผูเรียนสะดวกตอ ....การศึกษาหา

ความรูไดดวยตนเองเปนการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับผูเรียนจึงนับไดวาเปนเอกสาร

ประกอบการเรียนท่ีมีประโยชนตอการเรียนการสอนอยางแทจริง 

 ขอขอบคุณเจาของตําราท่ีนํามาอางอิงไวในเอกสารนายประเสริฐ สวัสดิ์จิตร ………..

ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสคุณครูศรีสุนทร  สําราญสุขครูชํานาญการพิเศษ .......

หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสคุณครูสุภาพ  อํามุกคะ ......          

ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส และผูเชี่ยวชาญท่ีใหคําปรึกษาจนเอกสาร .......

ประกอบการเรียนฉบับนี้มีความชัดเจนและสมบูรณย่ิงขึ้น 

วิชิต  ประทัยเทพ 

ผูจัดทํา  
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการเรียน 
  

 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ชุด

อานเสริมเติมความรู มีความมุงหวังเพื่อใหนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ไดศึกษา

คนควาทําความเขาใจ สรุปสาระนารูเกี่ยวกับภาษาและการใชภาษาไทยใหถูกตองสามารถ

อานคิดวิเคราะห สังเคราะห และนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพ

ทางวิชาการใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 การจัดทําเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ชั้นมัธยมศึกษา  

ปท่ี ๕ ชุดอานเสริมเติมความรู ไดเร่ิมตนเมื่อโรงเรียนไดเขาสูการปรับปรุงหลักสูต ร......

สถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปท่ี๔-๖

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ..

๒๕๕๓หลักสูตรมาตรฐานสากล ) โดยไดรับมอบหมายจากกลุมบริหารงานวิชาการให

ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูรายวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕

เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตองการให

นักเรียนเขาใจ การใชภาษาไทยใหถูกตองสามารถอานคิดวิเคราะห สังเคราะหและนํามา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  จึงสรางเอกสารประกอบการเรียนขึ้น เพื่อแกปญหาดังกลาวมี

ท้ังหมด ๑๘ เลมดังนี้ 

เลมท่ี๑เสียงและอักษรไทย 

เลมท่ี๒ความหมายของคํา 

เลมท่ี๓นําคํามาสรางใหม 

เลมท่ี๔ใชภาษาดีมีระดับ 

เลมท่ี๕ราชาศัพทประทับใจ 

เลมท่ี๖สํานวนไทยใหขอคิด 

เลมท่ี๗ชนิดของคํากลุมคําและประโยค 

เลมท่ี๘ลักษณะสําคัญของภาษาไทย 

เลมท่ี๙เขาใจการสะกดคํา 

เลมท่ี๑๐จดจําขอบกพรองในการใชภาษา 

เลมท่ี ๑๑ รูหลักวิชาสรางคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

เลมท่ี ๑๒ ชัดเจนโวหารโนมนาวใจ 

เลมท่ี ๑๓ รูหลักการใชเหตุผลโตแยง 

เลมท่ี ๑๔ การแสดงทรรศนะ 

เลมท่ี ๑๕ สุนทรียทางวรรณคดี 

เลมท่ี ๑๖ วิธีสังเกตภาษาตางประเทศในภาษาไทย 

เลมท่ี ๑๗ การอานจับใจความสําคัญ 

เลมท่ี ๑๘ ส่ือสารสรางสรรคในท่ีประชุม 

 จึงหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้จะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและครูสามารถนํามาใชพัฒนาการจัดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

 แผนผังเอกสารประกอบการเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ 

ชุด อานเสริมเติมความรู เลมท่ี ๔ เร่ืองภาษาดีมีระดับ 

 

 

  

ระดับภาษาไทย 

ความจําเปนในการแบงระดับภาษา ลักษณะสําคัญของภาษาแตละดับ

 

- ภาษาระดับพิธีการ 

- ภาษาระดับทางการ 

- ภาษาระดับกึ่งทางการ 

- ภาษาระดับไมเปนทางการ 

- ภาษาระดับกันเอง 

 

ปจจัยกําหนดระดับภาษา 

ความแตกตางของลักษณะภาษาระดับตางๆ 

- การเรียบเรียง 

- ถอยคําท่ีใช 

- กลวิธีนําเสนอ 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 

ผลการเรียนรู 

 สืบคนขอมูลสรุปอธิบายและอภิปรายระดับภาษา 
  

จุดประสงคการเรียนรู   
 
 
 
 

 หลังจากนักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรูเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา
ภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ ชุดอานเสริมเติมความรู แลวนักเรียนจะไดรับ
ความรูดังนี้ 
 

ดานความรูความเขาใจ (K)  
๑. สืบคนขอมูลสรุปอธิบายอภิปรายและนําความรูเร่ืองระดับภาษาไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 
 

ดานทักษะกระบวนการ (P)  

๑. ทํากิจกรรมอภิปรายกลุมเร่ืองลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ 
 

ดานเจตคต,ิคุณลักษณะอันพึงประสงค (A)/สมรรถนะสําคัญของผูเรียน (C)  
๒. ใฝรูใฝเรียนในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองภาษาดีมีระดับ 
๓. มีความซื่อสัตยตอตนเองในการศึกษาเอกสารประกอบการสอนเร่ืองใชภาษาดี             

มีระดับ 
 ๔. มีวินัยตอตนเองในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองใชภาษาดีมีระดับ 
ไปตามลําดับไมลัดขั้นตอน 

๕. มีความสามารถในการใชทักษะชีวิตโดยการเรียนรูดวยตนเอง 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

ข้ันตอนการใชเอกสารประกอบการเรียน 

 

 เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕  

ชุดอานเสริมเติมความรูประกอบไปดวยเนื้อหาจํานวน๑๘ เลมดังนี้ 

 เลมท่ี๑เสียงและอักษรไทย 

 เลมท่ี๒ความหมายของคํา 

 เลมท่ี๓นําคํามาสรางใหม 

 เลมท่ี๔ใชภาษาดีมีระดับ 

 เลมท่ี๕ราชาศัพทประทับใจ 

 เลมท่ี๖สํานวนไทยใหขอคิด 

 เลมท่ี๗ชนิดของคํากลุมคําและประโยค 

 เลมท่ี๘ลักษณะสําคัญของภาษาไทย 

 เลมท่ี๙เขาใจการสะกดคํา 

 เลมท่ี๑๐ จดจําขอบกพรองในการใชภาษา 

 เลมท่ี ๑๑ รูหลักวิชาสรางคําทับศัพท ศัพทบัญญัติ  

 เลมท่ี ๑๒ ชัดเจนโวหารโนมนาวใจ  

 เลมท่ี ๑๓ รูหลักการใชเหตุผลโตแยง  

 เลมท่ี ๑๔ การแสดงทรรศนะ  

 เลมท่ี ๑๕ สุนทรียทางวรรณคดี  

 เลมท่ี ๑๖ วิธีสังเกตภาษาตางประเทศในภาษาไทย  

 เลมท่ี ๑๗ การอานจับใจความสําคัญ  

 เลมท่ี ๑๘ ส่ือสารสรางสรรคในท่ีประชุม  

 กอนท่ีจะศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเลมท่ี ๔ ใชภาษาดีมีระดับนักเรียนควรทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนการใชเอกสารประกอบการเรียนเพื่อจะไดปฏิบัติไดถูกตองและ

เกิดประโยชนตามจุดมุงหมายโดยขอใหนักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้ 
 ๑. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูเพื่อใหทราบวาเมื่อศึกษาจบแลวจะไดความรู

อะไรบาง 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

 ๒. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน๑๐ขอตรวจคําตอบจากเฉลยใน

ภาคผนวกแลวบันทึกคะแนนไว 

 ๓. ศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาเร่ืองภาษาดีมีระดับเมื่อเกิดปญหาไมเขาใจคําถาม

หรือขอความใดสามารถถามครูได 

 ๔. นักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความเขาใจและตรวจคําตอบจากเฉลย 

ในภาคผนวก 

 ๕. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน๑๐ขอตรวจคําตอบจากเฉลย 

ในภาคผนวกแลวบันทึกคะแนนไว 

 ๖. สรุปคะแนนในแบบสรุปผลการเรียนและเปรียบเทียบการเรียนรูกอนและหลัง

ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หากนักเรียนยังไมเขาใจเร่ืองใดใหกลับไปทบทวนบทเรียน

ใหม 

 ๗. ขอสําคัญนักเรียนตองซื่อสัตยตอตนเองไมเปดดูเฉลยกอนและหามลอกเพื่อน 

เพราะนักเรียนจะไมประสบผลสําเร็จในการเรียนตามเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้เลย 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

กอนเรียน 

 
 

คําช้ีแจงจงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียวแลวทําเคร่ืองหมาย (/)ลงในระดาษคําตอบ 

 

๑. ขอใดใชภาษาระดับเดียวกัน 

 ก. ขาพเจาปรารถนาท่ีจะเปนหมอความ แตไมรูวาบิดามารดาเห็นดวยหรือไม  

 ข. ผูท่ีเคยสรางสมคุณความดีไวแลว ก็ไมยากท่ีจะหยิบย่ืนความดีนั้นใหผูอื่น  

 ค. การขาดความพรอมเพรียงในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหเปนปรปกษในการทํางานได

โดยงาย 

 ง. นิ้วมือของเรายามท่ีกางออก นิ้วแตละนิ้วไมมีพละกําลังมากนัก ตอเมื่อกํานิ้วมือท้ัง

หาก็จะเปนศัสตราวุธ 

 

๒. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน 

 ก. ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  

 ข. ศิลปนแหงชาติเปนบุคคลผูสรางสรรคผลงานศิลปะอันทรงคุณคา  

 ค. ผูท่ีไดรับเลือกเปนสมาชิกแหงราชบัณฑิตยสถานยอมถือวาไดรับความยกยอง

อยางสูงสุด 

 ง. พฤติกรรมความเชื่อเร่ืองฤกษยาม เจาท่ีเจาทาง และเคร่ืองตกแตงบานใน

เมืองไทยดูจะเปนพิธีการเพื่อตัวเอง 

 

๓. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน 

 ก. มนุษยแตละคนอาจมีความเชื่อแตกตางกันได ท้ังในเร่ืองท่ีเปนหลักสําคัญและใน

เร่ืองท่ีเปนรายละเอียด 

 ข. อยางไรก็ตาม ความรูนั้นสามารถพัฒนาไดท้ังจากการเรียนรูในระบบและจาก

ประสบการณตรงซึ่งแนและแตละคนยอมมีไมเหมือนกัน 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

 ค. คานิยม หมายถึงความรูสึกท่ีมีอยูในจิตใจของแตละคนหรือแตละกลุมวาส่ิงใดหรือ

การกระทําอยางใดมีคุณคาหรือความสําคัญ 

 ง. บุคคลท่ีมีความรูมากกับบุคคลท่ีมีความรูนอย เมื่อแสดงทรรศนะในเร่ืองเดียวกัน 

ผูมีความรูมากยอมแสดงทรรศนะไดลึกซึ้งกวา 

๔. ขอความตอไปนี้ใชภาษาระดับใด 

“คําพูด”  เสียงท่ีเปลงออกมางายๆ อาจมีผลกระทบตอชีวิตท้ังชีวิต สุขหรือทุกข 

สําเร็จหรือลมเหลว กําหนดดวยคําพูดท่ีกล่ันออกจากจิตใจโดยเร่ิมตนดวยทาทีท่ีถูกตอง ดี

งาม และคําพูดท่ีเปลงออกมาจะเปนวาทะท่ีสรางสรรคและสรางเสริม 

 ก. ระดับพิธีการ   

ข. ระดับทางการ 

 ค. ระดับกึ่งทางการ   

ง. ระดับไมเปนทางการ 

 

๕. ขอใดใชภาษาตางระดับจากขออ่ืน 

 ก. ใครๆ ก็อยากไดรับคําชม ถาชมวาเปนผูดีมีมารยาทเรียบรอยก็พอใจ  

 ข. พอแมสวนใหญพยายามส่ังสอนลูกใหเปนคนดี แตมักกระทําตัวอยางไมดีใหลูกทํา

ตามโดยไมตั้งใจ 

 ค. บานไหนเมืองไหนก็ตามท่ีคนขี้ฉอขี้โกงขึ้นมาเปนใหญ บานนั้นเมืองนั้นก็เทากับ

ตกอยูในกลียุค 

 ง. ในอนาคตรัฐบาลไทยมีโครงการเพิ่มวงเงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักศึกษาท่ัว

ประเทศ 
 

๖. ขอใดใชระดับภาษาตางจากขออ่ืน 

 ก. กีฬาเยาวชนแหงชาติคร้ังท่ี ๑๘ เร่ิมขึ้นแลวโดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมารช

นําขบวนนักกีฬาเขาสูสนาม 

 ข. กอนพิธีเปดแบบไฮเทค มีการยิงแสงเลเซอรสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว  

 ค. ทีมลูกหนังเยาวชนอายุ ๒๐ ป ของไทยลงแขงกับทีมชาติลาวเพื่อเงินรางวัลกวา

แสนบาท  



เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕| ๙ 
 

ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

 ง. ผูจัดการยอมรับวาเด็กของเราเปนรอง เพราะไมคอยมีประสบการณในการแขงขัน

เกมใหญๆ 

 

 

 

 

 

 

 

๗. จงเรียงลําดับขอความตอไปนี้ตามระดับของภาษา โดยเร่ิมจากภาษาระดับทางการ กึ่ง

ทางการ ไมเปนทางการและกันเอง 

 ๑. ทําไมผูหญิงท่ีมีลูกแลวถึงอวน สาเหตุท่ีคนมักนึกไมถึงคือแมเสียดายของ  

ท่ีลูกกินเหลือ 

 ๒. ผูหญิงท่ีปลอยใหพุงพลุยเปนพะโลอยางนี้ นอกจากจะดูไมไดแลวยังจะตายไว  

เสียดวย 

 ๓. การประชุมวิชาการเร่ืองโรคอวนคร้ังนี้จัดขึ้น เนื่องจากโรคอวนเปนปญหาทาง

สุขภาพท่ีทุกประเทศท่ัวโลกกําลังประสบอยู 

 ๔. การลดน้ําหนักดวยวิธีงายๆ นั้น เราจะตองควบคุมอาหารและหลีกเล่ียงอาหารท่ีมี

ไขมันสูง 

  ก. ๔ ๑ ๓ ๒   ข. ๓ ๑ ๒ ๔ 

  ค. ๓ ๔ ๑ ๒   ง. ๔ ๑ ๒ ๓ 

 

๘. ขอความตอไปนี้ใชภาษาระดับใด 

“คุณเกษมเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มีความรูความสามารถ และชวยสรางความเจริญแก

หนวยงานนี้มาไมนอยจนเปนท่ีรักใครของพวกเราทุกคน เราเสียดายท่ีคุณเกษมจะไมได

รวมงานกับเราอีก แตก็ยินดีท่ีทานไดเล่ือนตําแหนง มีความกาวหนาในอาชีพ เชื่อวาคุณ

เกษมจะสรางความเจริญใหแกหนวยงานแหงใหม ในโอกาสนี้ขอมอบของท่ีระลึกแกทานเพื่อ

แสดงน้ําใจของพวกเราทุกคน” 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

  ก. ระดับกันเอง   ข. ระดับทางการ 

  ค. ระดับกึ่งทางการ  ง. ระดับไมเปนทางการ..................................  

 

๙. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ 

 ก. เราจะรักษามุมสงบของปาอุมผางไวไดดวยการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

 ข. ภาวะหนี้เสียเกิดจากความไมสุจริตของลูกหนี้ การปรับคาเงินบาท และการท่ี

รัฐบาลปดสถาบันการเงิน 

 ค. ประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองได ประชาชนทุกสาขาอาชีพตองเปนคนท่ีมี

ความสามารถและคุณธรรม 

 ง. การศึกษาสมัยปฏิรูป ครูตองพยายามใหนักเรียนออกความคิดความเห็นเร่ืองตางๆ 

เองโดยครูจะทําหนาท่ีเปนเพียงผูจัดการหองเรียน..... 

 

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

 

 

๑๐. ขอใดเปนภาษาทางการ 

 ก. นักวิชาการไทยไดเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนหลายอยางในท่ีประชุม

นานาชาติ 

 ข. การประเมินมหาวิทยาลัยมีขอดีคือทําใหเกิดการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัย  

 ค. การจัดลําดับวัตถุประสงคจะชวยใหทราบวาการอุดมศึกษาไทยควรดําเนินไป

ทิศทางไหน 

 ง. การประสานงานระหวางอาจารยในประเทศกับนักวิชาการท่ีเพิ่งจบจาก

ตางประเทศดําเนินไปดวยดี 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษคําตอบ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เลม ๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ 

 

ช่ือ..............................................................................ช้ัน...................เลขที.่.............. 

แบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน 

ขอ ก ข ค ง  ขอ ก ข ค ง 

๑      ๑     

๒      ๒     

๓      ๓     

๔      ๔     

๕      ๕     

๖      ๖     
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง  ใชภาษาดีมีระดับ  

๗      ๗     

๘      ๘     

๙      ๙     

๑๐      ๑๐     

 

เกณฑ 

๘๐% ดีมาก 
๗๐-๗๙ % ดี 
๖๐-๖๙ % ปานกลาง 
๕๐-๕๙ % พอใช 
๑-๔๙ % ปรับปรุง 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใช ภาษาดีมีระดับ  

 

เอกสารประกอบการเรียน 

เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ 

 

ความหมายของระดับภาษา 
  
  

 ระดับภาษา  หมายถึง การใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ ภาษาใน
แตละระดับจะมีลักษณะถอยคําสํานวนท่ีแตกตางกันออกไป 
 

ความจําเปนในการแบงระดับภาษา 
 
 

การดํารงชีวิตในสังคมไทย ตางจากสังคมตะวันตก เพราะสังคมไทยมีการแบงชั้น 
เชน บุคคลสามัญ เจานาย เชื้อพระวงศ พระภิกษุสงฆ และวัฒนธรรมประจําชาติของไทยท่ี
อีกหลายชาติไมมีคือการนอบนอมถอมตน การใหความเคารพนับถือบุคคลตามลําดับชั้น 
ชีวิตประจําวันของเราตองสัมพันธกับบุคคลหลายพวกหลายฝาย นับตั้งแตบุคคลใน
ครอบครัว เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา ญาติผูใหญ เจานายรวมถึงการติดตอ
ธุรกิจกับบุคคลท่ีไมรูจักคุนเคย เพื่อสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางผูสงสารกับผูรับสาร และ
เพื่อใหการส่ือสารสัมฤทธ์ิผล จึงจําเปนตองเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับบุคคลดังกลาว ท้ัง
ยังตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ อีกดวย 

 

ปจจัยกําหนดระดับภาษา 
 
 ๑. โอกาสและสถานที่  เชน ท่ีประชุม ตลาด รานคา ท่ีสาธารณะ ท่ีเฉพาะ เหลานี้

จะใชภาษาระดับตางกันไป   
   ๒. สัมพันธภาพระหวางบุคคล คือความเกี่ยวของระหวางผูสงสารกับผูรับ
สาร เชน พอ แมกับลูก เด็กกับผูใหญ เพื่อนสนิทกับเพื่อนสนิท ผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชาเปนตน ภาษาท่ีใชยอมเปล่ียนไปตามความสัมพันธดังกลาว 
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๓. ลักษณะของเนื้อหา เนื้อหาของสารมีความสัมพันธกับโอกาสในการ 
ส่ือสารและระดับภาษาอยูมาก เนื้อหาบางชนิดถาใชภาษาไมเหมาะสมกับภาษาบางระดับก็
จะทําใหการส่ือสารไมสัมฤทธ์ิผลดังตองการได 
  ๔. สื่อที่ใชสงสาร ผูสงสารตองรูจักเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับส่ือท่ีใช เชน 
ภาษาท่ีใชเขียนจดหมายสวนตัวผนึกซองยอมแตกตางกันกับภาษาท่ีเขียนลงในไปรษณียบัตร 
ภาษาท่ีบอกตอๆ กันดวยปาก ระดับภาษายอมแตกตางกันกับภาษาท่ีพูดทาง
วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน 
 

 
 

การแบงภาษาอาจแบงเปนระดับตางๆ ดังน้ี  
 
 

๑. แบงเปน ๒ ระดับ คือ  ระดับทางการ (แบบแผน) และระดับท่ีไมเปนทางการ  
(ไมเปนแบบแผน) 
 ๒. แบงเปน ๓ ระดับ คือ  ระดับพิธีการ (แบบแผน) ระดับกึ่งพิธีการ (กึ่งแบบแผน) และ 
ระดับไมเปนพิธีการ (ภาษาปาก) 
 ๓. แบงเปน ๕ ระดับ คือ ระดับพิธีการ ระดับทางการ ระดับกึ่งทางการ ระดับไมเปน  
ทางการ และระดับกันเอง 
 
 

ตารางแสดงความสัมพันธระหวางระดับภาษา  
 
 
 
 

ภาษาระดับที่เปนทางการ 
(ภาษาแบบแผน) 

ภาษาระดับที่ไมเปนทางการ 
(ภาษาที่ไมเปนแบบแผน) 

ภาษาระดับพิธีการ 
(ภาษาแบบแผน) 

ภาษาระดับกึ่งพิธีการ 
(ภาษากึ่งแบบแผน) 

ภาษาระดับท่ีไมเปนพิธีการ 
(ภาษาท่ีไมเปนแบบแผน) 

ภาษา 
ระดับพิธีการ 

ภาษา 
ระดับ

ทางการ 

ภาษา 
ระดับกึ่ง
ทางการ 

ภาษา 
ระดับไมเปน

ทางการ 

ภาษา 
ระดับกันเอง 
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ลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ 
 

 

 

๑. ภาษาระดับพิธีการ ภาษาระดับนี้เปนภาษาท่ีใชส่ือสารกันในท่ีประชุมท่ีจัดขึ้น 
อยางเปนพิธีการ เชน การเปดประชุมรัฐสภา การกลาวรายงาน การกลาวคําปราศรัย การ
กลาวอวยพร การกลาวสดุดี ผูสงสารมักเปนบุคคลสําคัญหรือมีตําแหนงสูง ผูรับสารสวน
ใหญเปนบุคคลในวงการเดียวกัน หรือเปนประชาชนกลุมใหญ สัมพันธภาพระหวางผูสงสาร
กับผูรับสารมีตอกันอยางเปนทางการ สวนใหญผูสงสารเปนผูกลาวฝายเดียว ไมมีการโตตอบ
หรือถามคําถามจากกลุมผูรับสาร หากมีการกลาวตอบก็กระทําอยางเปนทางการในฐานะ
ของผูแทนกลุม สารทุกตอนจะมีลักษณะเปนพิธีรีตองเปนทางการ ผูสงสารจะเตรียมการ
กล่ันกรองถอยคําสํานวนมาลวงหนา 
 
 

ตัวอยาง การใชภาษาระดับพิธีการ 
 

 
การที่ทานทั้งปวงไดแสดงมุทิตาจิต และอวยชัยใหพรแกขาพเจาดวยความพรอม

เพรียงเปนสมานฉันทเชนนี้ ยังความปติยินดีแกขาพเจายิ่งนัก จึงขอแสดงความขอบใจ
ทานทั้งปวงดวยความจริงใจเปนที่สุดขออํานวยพรใหทานทั้งปวงจงเจริญดวยอายุ 
วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน : ๒๕๕๒) 

 
 
๒. ภาษาระดับทางการ  ใชบรรยายหรืออภิปรายอยางเปนทางการในท่ีประชุมหรือในการ
เขียนขอความท่ีจะปรากฏตอสาธารณชนอยางเปนทางการผูสงสารและผูรับสารมักจะเปน
บุคคลในวงการหรือวงอาชีพเดียวกัน สัมพันธภาพระหวางผูสงและผูรับเปนไปในดานธุรกิจ
การงานเนื้อหาของสารมีลักษณะเจาะจงเกี่ยวกับธุรกิจหรือความรูความคิดท่ีมีความสําคัญ
นาสนใจ ถอยคําท่ีใชตรงไปตรงมามุงเขาสูจุดประสงคโดยเร็ว ประหยัดถอยคําและเวลาให
มากท่ีสุด ถาผูรับสารเปนบุคคลกลุมใหญมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองไมเทากันผูสงสารจําเปนตอง
ใชคําอธิบายเพิ่มขึ้น 
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ตัวอยาง การใชภาษาระดับทางการ 
 

 
ผมขอขอบคุณอยางยิ่ง และขอพูดดวยน้ําใสใจจริง ผมรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจไมตรีที่ทาน

ทั้งหลายไดพรอมใจกันมาสงผม และอวยพรใหผมเดินทางโดยสวัสดิภาพ ทั้งยังอวยพร
ใหไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนเร่ือยๆในหนาที่ราชการ ผมขอปวารณาวา ผมจะอุตสาหะ
ปฏิบัติงานในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายใหเต็มความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนสุขของ
ประชาชนเปนอับดับแรกที่สุด ซึ่งผมเช่ือวาผลดังกลาวก็จะตกอยูกับประเทศชาติอันเปน
ที่รักยิ่งของเราหรืออีกนัยหนึ่งตกอยูกับพวกเราทุกคนนั่นเอง  (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ๒๕๕๒) 

 
 

๓. ภาษาระดับกึ่งทางการ  ภาษาระดับนี้คลายกับภาษาระดับทางการ แตลดความเปนการ
เปนงานลงบาง มักใชในการประชุมกลุมเล็กกวาการประชุมในระดับทางการเชน การประชุม
กลุมยอย การบรรยายในหองเรียน ขาวและบทความในหนังสือพิมพ โดยท่ัวไปจะใชถอยคํา
สํานวนภาษาท่ีใหความรูสึกคุนเคยมากกวาภาษาระดับทางการ เนื้อหามักเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับความรูท่ัวไป การแสดงความคิดเห็นในเชิงวิชาการหรือท่ีเกี่ยวกับธุรกิจและมักใช
ศัพททางวิชาการเทาท่ีจําเปน 

 

ตัวอยาง การใชภาษาระดับก่ึงทางการ  

 

 
ผมขอขอบคุณที่อาจารยมีน้ําใจและไดแสดงออกซึ่งน้ําใจนั้น ณ ที่ประชุมนี้ ผมจะ
พยายามรักษาตัวใหสมกับความปรารถนาดีของอาจารยถามีสิ่งใดที่ผมพอจะรับใชไดที่
จะอํานวยประโยชนแกพวกเราโดยสวนรวม ผมก็จะไมรีรอที่จะกระทําเลย ผม
ขอขอบคุณอยางยิ่งอีกคร้ังหนึ่งครับ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  : 
๒๕๕๒.......................................................................................................................  

 
๔. ภาษาระดับไมเปนทางการ หรือระดับสนทนา มักใชในการสนทนาตอบโตระหวางบุคคล
หรือกลุมบุคคลไมเกิน ๔-๕ คน ในสถานท่ีและกาละท่ีไมเปนการสวนตัว เชน การรายงาน
ขาว การเสนอบทความในหนังสือพิมพ การเขียนจดหมายระหวางเพื่อนเนื้อหามักเปนเร่ือง
ท่ัวๆ ไปในการดําเนินชีวิตประจําวัน กิจธุระตางๆ ภาษาท่ีใชอาจมีถอยคําท่ีเคยใชเฉพาะกลุม
ปะปนบาง 
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ตัวอยาง การใชภาษาระดับไมเปนทางการ 

 
 

 
 

ขอบคุณมากครับที่อวยพรใหผม ขอใหพวกคุณไดรับสิ่งดีงามเหลานี้ดวยเชนกันนะครับ
เพราะถาเรามีอะไร ไดอะไรเหมาะๆ กัน เราคงไดมีโอกาสสังสรรคกันเชนนี้อีก วันนี้ขอให
ฉลองศรัทธากันใหอ่ิมเลยนะครับไมตองเกรงใจ  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน : ๒๕๕๒) 
 

 
 

 
๕. ภาษาระดับกันเอง เปนภาษาท่ีใชในวงจํากัด เชน ในครอบครัว ระหวางสามีภรรยาหรือ
เพื่อนสนิท สถานท่ีมักเปนสวนตัว เชน ท่ีบาน ในหองท่ีเปนสัดสวนเฉพาะตนเนื้อหาเปนเร่ือง
ท่ัวๆไปในการดําเนินชีวิต เร่ืองกิจธุระ ไมมีขอบเขตจํากัด ภาษาระดับนี้มักใชในการพูดจา
กัน ไมนิยมบันทึกเปนลายลักษณอักษร ยกเวนสํานวนพูดท่ีใชในนวนิยายหรือเร่ืองส้ันบาง
ตอนท่ีตองการใหสมจริง 
 
 
 

 

ตัวอยาง การใชภาษาระดับกันเอง 
 
 

 
ขอบใจนะพรรคพวก พวกนายทําใหเรามีความสุขมากที่สุดในวันนี้ ขอใหสนุกกัน

เต็มที่โดยการใชปากใหเปนประโยชนไมวาจะกินหรือจะพูดใหเต็มที่เลย  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ๒๕๕๒) 
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ขอควรสังเกต ในการแบงภาษาเปน ๕ ระดับ 
 
 
๑. การแบงภาษาเปน ๕ ระดับ ไมไดแบงกันอยางเด็ดขาด เพราะภาษาระดับหนึ่ง

อาจจะเหล่ือมลํ้ากับอีกระดับหนึ่ง เชน ระดับ ๒,๓ อาจใชปะปนกัน ระดับ ๓,๔ หรือระดับ 
๔,๕ 

๒. บุคคลแตละคนอาจไมมีโอกาสใชภาษาไดครบท้ัง ๕ ระดับ แตทุกคนจะใชระดับ 
๓ และระดับ ๔ เสมอ สําหรับภาษาระดับ ๑ นั้นบางคนจะไมมีโอกาสไดใชตลอดชีวิต สวน
ระดับ ๕ บางคนก็ไมนิยมใช 

๓. การใชภาษาผิดระดับจะเกิดผลเสียหายในการส่ือสาร เชน ใชภาษาระดับ ๑,๒ ใน
โอกาสท่ีควรใชภาษาระดับ ๔,๕ หรือใชภาษาระดับ ๔,๕ ในโอกาสท่ีควรใชภาษาระดับ ๒,๓ 

 
 

 

 

ความแตกตางของลักษณะภาษาระดับตางๆ 
 

 

 

๑. การเรียบเรียง 
ภาษาระดับพิธีการและระดับทางการผูสงสาร คือ ผูพูดและผูเขียนจะพิถีพิถันขัด

เกลาบทวาทนิพนธไวลวงหนาใหเปนภาษาท่ีไพเราะ มีความตอเนื่องกลมกลืนกันอยางเปน
ระเบียบ ไมสับสนวกวน 

ภาษาระดับกึ่งทางการ ถามีการโตตอบซักถามและอภิปราย อาจจะมีการพูดท่ีไม
เรียงลําดับ ขาดระเบียบ ไมตรงประเด็น เปนหนาท่ีของผูนําการพูดการอภิปรายจะตอง
นําเขาสูประเด็นเพื่อใหการประชุมนั้นบรรลุจุดประสงค ถาเปนการเขียน ผูเขียนตอง
ระมัดระวังเร่ืองการลําดับขอความหรือระเบียบของขอความเพื่อใหผูอานเขาใจไดถูกตอง 
 ภาษาระดับสนทนาและระดับกันเองนั้น ความเปนระเบียบของภาษาจะลดนอยลง
กวาภาษาระดับอื่นๆ 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใช ภาษาดีมีระดับ  

 

๒. กลวิธีนําเสนอ  
ภาษาระดับพิธีการและระดับทางการ การนําเสนอมักจะเปนไปอยางกลางๆ คือ เปน

การสงสารไปยังกลุมบุคคลไมเจาะจงวาผูหนึ่งผูใดเปนคนรับ ผูสงสารจะกลาวในฐานะท่ีเปน
ผูแทนของกลุมบุคคลหรือกลาวในนามของตําแหนง ถาเปนการเขียนหนังสือราชการหรือ
ธุรกิจติดตอกันระหวางหนวยงาน มักส่ือสารกันระหวางตําแหนงในนามของหนวยงานนั้นๆ 
 

 
๓. ถอยคําท่ีใช 

ภาษาท่ีมีถอยคําท่ีแสดงลดหล่ันชั้นเชิงในภาษาท่ีควรสังเกตดังนี้ 

๓.๑ คําสรรพนาม 
สรรพ
นาม 

ระดับพิธี
การ 

ระดับ
ทางการ 

ระดับกึ่ง
ทางการ 

ระดับไมเปน
ทางการ 

ระดับ
กันเอง 

บุรุษที่ ๑ ผม กระทํา ดิฉัน หรือขาพเจา ฉัน ผม ดิฉัน อิฉัน กัน เรา หนู 
หรือคํานามอื่นๆ เชน นิด นอย 
ครูหมอ ปา แม ลูก 

บุรุษที่ ๒ ทาน ทานท้ังหลาย เธอ คุณ ทาน แก ตัว 

๓.๒ คํานาม  
คําสามานยนาม 

ระดับพิธีการ ระดับทางการ 
ระดับกึ่ง
ทางการ 

ระดับไมเปน
ทางการ 

ระดับกันเอง 

โรงภาพยนตร 
ใบอนุญาตขับรถยนต 
หนังสือรับรอง 
ชองเดินรถประจําทาง 
รถประจําทาง 
ดวงตราไปรษณียากร 
งานมงคลสมรส 
สุนัข 
สุกร 
กระบือ 

โรงหนัง 
ใบขับขี ่
ใบรับรอง 
บัสเลน 
รถเมล 
แสตมป 
งานแตงงาน 
หมา 
หมู 
ควาย 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใช ภาษาดีมีระดับ  

คําวิสามานยนาม เชน ชื่อโรงเรียน ชื่อคน ชื่อหนวยงาน ในภาษาระดับทางการขึ้นไปควรใช
ชื่อเต็ม สวนภาษาระดับกึ่งทางการ ระดับไมเปนทางการ และระดับกันเองใชชื่อยอได 
คําลักษณนามในภาษาระดับทางการและระดับพิธีการตองใชใหถูกตองตามแบบแผน เชน 
 

ระดับพิธีการ ระดับ
ทางการ 

ระดับกึ่งทางการ ระดับไมเปน
ทางการ 

ระดับกันเอง 

พระ ๙รูป 
ไข ๓ ฟอง 
กลวย ๒ ผล 
รูปถาย ๒ แผน 
มะพราว ๓ ผล 
ตํารวจ ๒ นาย 
พาย ๒ เลม 
ขลุย ๑ เลา 
ฟน ๓ ซี่ 
เลื่อย ๒ ปน 
กําไล ๑ วง 
ขาวโพด ๒ ดอก 
แมกุญแจ ๑ ลูก 

พระ ๙ องค 
ไข ๓ ใบ 
กลวย ๒ ใบ  
รูปถาย ๒ ใบ 
มะพราว ๓ ลูก 
ตํารวจ ๒ คน 
พาย ๒ อัน 
ขลุย ๑ อัน 
ฟน ๓ อัน 
เล่ือย ๒ อัน 
กําไล ๑ อัน 
ขาวโพด ๒ ฝก 
แมกุญแจ ๑ ดอก 

๓.๓ คํากริยาใชตางกันตามระดับภาษาอยางชัดเจน เชน 

ระดับพิธีการ ระดับทางการ 
ระดับกึ่ง
ทางการ 

ระดับไมเปน
ทางการ 

ระดับกันเอง 

ถึงแกกรรม 
รับประทาน 
สงจดหมายทางไปรษณีย 
ประทับตรา 
ฌาปนกิจศพ 
คลอดบุตร 
หลั่งน้ําพระพุทธมนต 
ผานหนังสือไปตามลําดับข้ัน 
ชมภาพยนตร 
ดื่มน้ํา 

ตาย เสีย ส้ิน 
กิน 
ท้ิงจดหมาย 
ตีตรา 
เผาศพ 
ออกลูก 
รดน้ําแตงงาน 
แทงเร่ือง 
ดูหนัง 
กินน้ํา 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใช ภาษาดีมีระดับ  

 
๓.๔ คําวิเศษณ 
คําวิเศษณบางคําท่ีใชขยายคํากิริยาหรือขยายคําวิเศษณ เพื่อบอกลักษณะหรือแสดง
ความรูสึกมีใชมากในภาษาระดับสนทนาและระดับกันเอง แตมิใชในภาษาระดับทางการและ
ระดับพิธีการ 
 
 ตัวอยางคําวิเศษณ 

  เปร้ียวจี๊ด เขียวอื๋อ พูดจอยๆ หวานจอย  
  แดงแจ  เหลืองออย ดังเอี๊ยด เค็มป  
  ขาวโพลน อวนฉุ  ขมป  ดําป  
  ว่ิงจี๋  ทําตาเหลือก ไดเยอะแยะ ย้ิมแฉง  
  ยุงจัง  บานแฉง เต็มเหยียด เต็มเหนี่ยว  
 
คําขยายในภาษาระดับทางการจะใชคําวา “มาก” หรือ “เปนพื้น” 
 

๓.๕ คําชนิดอื่นๆ  เชน คําประเภทคําเชื่อม คือ คําบุพบท คําสันธาน หรือคําสรรพนาม
มักจะใชรวมกันทุกระดับภาษา 
 
 คําลงทายการพูด เชน คะ ครับ ซิ นะ เถอะ ยะ ยะ ใชในภาษาในระดับสนทนาและ
ระดับกันเองเทานั้น 
 คําวา ยังง้ันยังง้ี ยังไง ใชเฉพาะภาษาในระดับกึ่งทางการลงมา สวนภาษาระดับ
ทางการใชคําเต็มอยางนั้น อยางนี้ อยางไร 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ  

แบบฝกหัดเรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ 

 

๑. ใหนักเรียนตอบคําถามวาประโยคท่ีกําหนดใหเปนภาษาระดับใด : ไมเปนทางการ  

กึ่งทางการ ทางการ พิธีการ 

 ๑. การโฆษณาชวนเชื่อมีทุกวงการ จุดใหญใจความก็เพื่อผลประโยชนของผูโฆษณา

ชวนเชื่อท้ังนั้น ใครรูไมเทาทันก็ตกเปนเหย่ือ 

 ตอบ.............................................................................................................................  

 ๒. เหตุการณความรุนแรงทางภาคใตขยายวงออกไปเร่ือยๆ กลายเปนระเบิดเวลาท่ี

พรอมจะเกิดขึ้นไดทุกเวลาแหละ 

 ตอบ.............................................................................................................................  

 ๓. เมืองไทยเปนเมืองท่ีอุดมดวยดอกไมนานาพรรณ มีท้ังดอกไมปา และดอกไมท่ี

ปลูกตามสวนตามบานเรือน ดอกไมบางชนิดเรานํามาจากตางประเทศและตั้งชื่อเปนไทย 

 ตอบ.............................................................................................................................  

 ๔. สามัคคีธรรมอํานวยประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติใหดําเนินชีวิตอยูรวมกันอยาง

ผาสุก และมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

 ตอบ.............................................................................................................................  

๕. ภาพสลักถ้ํากาใหญ เขาชางลวง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก คลายกับภาพสลักที่
พบในภาคอีสาน เปนรอยรอยที่ยืนยันวามีคนยายถิ่นจากดินแดนสองฝงแมน้ําโขง โดยเฉพาะจาก
ภาคอีสานเขามาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณลุมแมน้ํานาน 

ตอบ............................................................................................................................. 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ  

๒. ใหนักเรียนสรุปเร่ืองลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. อภิปรายผังมโนทัศน เร่ืองลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ 

 

ผังมโนทัศน 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หลังเรียน 
 

คําช้ีแจงจงเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงขอเดียวแลวทําเคร่ืองหมาย ( / ) 

ลงในกระดาษคําตอบ 

๑. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน 

 ก. ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเปนเจาของอํานาจอธิปไตย  

 ข. ศิลปนแหงชาติเปนบุคคลผูสรางสรรคผลงานศิลปะอันทรงคุณคา  

 ค. ผูท่ีไดรับเลือกเปนสมาชิกแหงราชบัณฑิตยสถานยอมถือวาไดรับความยกยอง

อยางสูงสุด 

 ง. พฤติกรรมความเชื่อเร่ืองฤกษยาม เจาท่ีเจาทาง และเคร่ืองตกแตงบานใน

เมืองไทยดูจะเปนพิธีการเพื่อตัวเอง 

 ง. บุคคลท่ีมีความรูมากกับบุคคลท่ีมีความรูนอย เมื่อแสดงทรรศนะในเร่ืองเดียวกัน 

ผูมีความรูมากยอมแสดงทรรศนะไดลึกซึ้งกวา 

 

๒. ขอความตอไปนี้ใชภาษาระดับใด 

“คําพูด” เสียงท่ีเปลงออกมางายๆ อาจมีผลกระทบตอชีวิตท้ังชีวิต สุขหรือทุกข สําเร็จหรือ

ลมเหลว กําหนดดวยคําพูดท่ีกล่ันออกจากจิตใจโดยเร่ิมตนดวยทาทีท่ีถูกตอง ดีงาม และ

คําพูดท่ีเปลงออกมาจะเปนวาทะท่ีสรางสรรคและสรางเสริม 

 ก. ระดับพิธีการ  ข. ระดับทางการ  

 ค. ระดับกึ่งทางการ  ง. ระดับไมเปนทางการ 

 

๓. ขอใดใชระดับภาษาตางจากขออ่ืน 

 ก. กีฬาเยาวชนแหงชาติคร้ังท่ี ๑๘ เร่ิมขึ้นแลวโดยมีวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมารช

นําขบวนนักกีฬาเขาสูสนาม 

 ข. กอนพิธีเปดแบบไฮเทค มีการยิงแสงเลเซอรสรางความประทับใจแกนักทองเท่ียว  
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ  

 ค. ทีมลูกหนังเยาวชนอายุ ๒๐ ป ของไทยลงแขงกับทีมชาติลาวเพื่อเงินรางวัลกวา

แสนบาท 

 ง. ผูจัดการยอมรับวาเด็กของเราเปนรอง เพราะไมคอยมีประสบการณในการแขงขัน

เกมใหญๆ 

 

๔. ขอความตอไปนี้ใชภาษาระดับใด 

“คุณเกษมเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธดี มีความรูความสามารถ และชวยสรางความเจริญแก

หนวยงานนี้มาไมนอยจนเปนท่ีรักใครของพวกเราทุกคน เราเสียดายท่ีคุณเกษมจะไมได

รวมงานกับเราอีก แตก็ยินดีท่ีทานไดเล่ือนตําแหนง มีความกาวหนาในอาชีพ เชื่อวาคุณ

เกษมจะสรางความเจริญใหแกหนวยงานแหงใหม ในโอกาสนี้ขอมอบของท่ีระลึกแกทานเพื่อ

แสดงน้ําใจของพวกเราทุกคน” 

 ก. ระดับกันเอง  ข. ระดับทางการ  

 ค. ระดับกึ่งทางการ ง. ระดับไมเปนทางการ ในนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  
 

 

๕. ขอใดเปนภาษาทางการ 

 ก. นักวิชาการไทยไดเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนหลายอยางในท่ีประชุม

นานาชาติ 

 ข. การประเมินมหาวิทยาลัยมีขอดีคือทําใหเกิดการแขงขันระหวางมหาวิทยาลัย  

 ค. การจัดลําดับวัตถุประสงคจะชวยใหทราบวาการอุดมศึกษาไทยควรดําเนินไป

ทิศทางไหน 

 ง. การประสานงานระหวางอาจารยในประเทศกับนักวิชาการท่ีเพิ่งจบจาก

ตางประเทศดําเนินไปดวยดี 

 

๖. ขอใดใชภาษาระดับเดียวกัน 

 ก. ขาพเจาปรารถนาท่ีจะเปนหมอความ แตไมรูวาบิดามารดาเห็นดวยหรือไม  

 ข. ผูท่ีเคยสรางสมคุณความดีไวแลว ก็ไมยากท่ีจะหยิบย่ืนความดีนั้นใหผูอื่น  

 ค. การขาดความพรอมเพรียงในการปฏิบัติหนาท่ี ทําใหเปนปรปกษในการทํางานได

โดยงาย 
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ชุด อานเสริมเติมความรู เลม๔ เรื่อง ใชภาษาดีมีระดับ  

 ง. นิ้วมือของเรายามท่ีกางออก นิ้วแตละนิ้วไมมีพละกําลังมากนัก ตอเมื่อกํานิ้วมือท้ัง

หาก็จะเปนศัสตราวุธ 

 

๗. ขอใดใชภาษาตางระดับกับขออ่ืน 

 ก. มนุษยแตละคนอาจมีความเชื่อแตกตางกันได ท้ังในเร่ืองท่ีเปนหลักสําคัญและใน

เร่ืองท่ีเปนรายละเอียด 

 ข. อยางไรก็ตาม ความรูนั้นสามารถพัฒนาไดท้ังจากการเรียนรูในระบบและจาก

ประสบการณตรงซึ่งแนและแตละคนยอมมีไมเหมือนกัน 

 ค. คานิยม หมายถึงความรูสึกท่ีมีอยูในจิตใจของแตละคนหรือแตละกลุมวาส่ิงใด

หรือการกระทําอยางใดมีคุณคาหรือความสําคัญ 

๘. ขอใดใชภาษาตางระดับจากขออ่ืน 

 ก. ใครๆ ก็อยากไดรับคําชม ถาชมวาเปนผูดีมีมารยาทเรียบรอยก็พอใจ  

 ข. พอแมสวนใหญพยายามส่ังสอนลูกใหเปนคนดี แตมักกระทําตัวอยางไมดีใหลูกทํา

ตามโดยไมตั้งใจ 

 ค. บานไหนเมืองไหนก็ตามท่ีคนขี้ฉอขี้โกงขึ้นมาเปนใหญ บานนั้นเมืองนั้นก็เทากับ

ตกอยูในกลียุค 

 ง. ในอนาคตรัฐบาลไทยมีโครงการเพิ่มวงเงินกูยืมเพื่อการศึกษาใหแกนักศึกษาท่ัว

ประเทศ 

 

๙. จงเรียงลําดับขอความตอไปนี้ตามระดับของภาษา โดยเร่ิมจากภาษาระดับทางการ 

กึ่งทางการ ไมเปนทางการและกันเอง 

 ๑. ทําไมผูหญิงท่ีมีลูกแลวถึงอวน สาเหตุท่ีคนมักนึกไมถึงคือแมเสียดายของ  

ท่ีลูกกินเหลือ 

 ๒. ผูหญิงท่ีปลอยใหพุงพลุยเปนพะโลอยางนี้ นอกจากจะดูไมไดแลวยังจะตายไว  

เสียดวย 

  

 ๓. การประชุมวิชาการเร่ืองโรคอวนคร้ังนี้จัดขึ้น เนื่องจากโรคอวนเปนปญหาทาง

สุขภาพท่ีทุกประเทศท่ัวโลกกําลังประสบอยู 
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 ๔. การลดน้ําหนักดวยวิธีงายๆ นั้น เราจะตองควบคุมอาหารและหลีกเล่ียงอาหารท่ี

มีไขมันสูง 

 ก. ๔ ๑ ๓ ๒   ข. ๓ ๑ ๒ ๔ 

 ค. ๓ ๔ ๑ ๒   ง. ๔ ๑ ๒ ๓ 

 

๑๐. ขอใดใชภาษาระดับไมเปนทางการ 

 ก. เราจะรักษามุมสงบของปาอุมผางไวไดดวยการจัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  

 ข. ภาวะหนี้เสียเกิดจากความไมสุจริตของลูกหนี้ การปรับคาเงินบาท และการท่ี

รัฐบาลปดสถาบันการเงิน 

 ค. ประเทศชาติจะเจริญรุงเรืองได ประชาชนทุกสาขาอาชีพตองเปนคนท่ีมี

ความสามารถและคุณธรรม 

 ง. การศึกษาสมัยปฏิรูป ครูตองพยายามใหนักเรียนออกความคิดความเห็นเร่ืองตางๆ 

เองโดยครูจะทําหนาท่ีเปนเพียงผูจัดการหองเรียน 
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๓. อภิปรายผังมโนทัศน เร่ืองลักษณะสําคัญของภาษาแตละระดับ 

 

 

 

 

 

ผังมโนทัศน 

อยูในดุลพินิจของ

ครูผูสอน 
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