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ใบความรู้    ล ำดบัท่ี ๘ 
 

สาระการเรียนรู้ 

เร่ือง  ภาษาพูด ภาษาเขียน 
 

 

ภาษาพูด และ ภำษำเขียน เป็นค ำท่ีใชเ้รียกระดบัของภำษำ มิไดมี้ควำมหมำยตรงตำมตวัอกัษรวำ่ ภำท่ีใชส้ ำหรับพดู 

และภำษำท่ีใชส้ ำหรับเขียน  

ภำษำพดู หมำยถึง ภำษำระดบัล ำลองหรือภำษำระดบัไม่เป็นทำงกำร  

ภำษำเขียน หมำยถึง ภำษำระดบัแบบแผนหรือภำษำระดบัทำงกำร ทั้งภำษำพดูและภำษำเขียนสำมำรถใชส่ื้อสำรโดย

วธีิพดูหรือโดยวธีิเขียนกไ็ด ้กล่ำวคือ เรำอำจพดูเป็นภำษำเขียน หรืเขียนเป็นภำษำพดูกไ็ด ้เช่น 

                ขอ้ควำมวำ่ แต่ละบ้านควรท าบัญชีให้รู้ว่าเดือนนึงๆ มีรายรับและรายจ่ายเท่าไหร่ เป็นภำษำพดู 

                ขอ้ควำมเดียวกนัน้ี ถำ้เป็นภำษำเขียนจะใชว้ำ่ แต่ละครอบครัวควรท ำบญัชีใหรู้้วำ่แต่ละเดือนมีรำยรับและรำยจ่ำย

เท่ำไร ขอ้ควำมน้ีอำจใชพ้ดูหรือใชเ้ขียนกไ็ด ้

                ตำมปรกติ เม่ือคนเรำพดู มกัใชภ้ำษำท่ีเป็นทำงกำรนอ้ยกวำ่เม่ือเรำเขียนภำษำพดูแมจ้ะไม่เป็นทำงกำรนกัแต่กส็ร้ำง

ควำมรู้สึกเป็นกนัเองแก่ผูอ่้ำนหรือผูฟั้ง ส่วนภำษำเขียนมีลกัษณะเป็นทำงกำร จริงจงั และสร้ำงควำมรู้สึกเหินห่ำงแก่ผูอ่้ำน

หรือผูฟั้ง ดงันั้น กำรจะเลือกใชภ้ำษำพดูหรือภำษำเขียน ผูใ้ชภ้ำษำตอ้งพิจำรณำสถำนกำรณ์ ควำมประสงคข์องผูใ้ชภ้ำษำ 

สถำนภำพและระดบัควำมสมัพนัธก์บัผูอ่้ำนหรือผูฟั้งเป็นส ำคญั เม่ือพดูกบัเพ่ือน พดูกบัพอ่แม่เขียนบนัทึกไดอำร่ี เขียน

ขอ้ควำมสั้นๆ ฝำกใหพ่ี้ ควรใชภ้ำษำพดู แต่ถำ้พดูรำยงำนหนำ้ชั้นเรียน พดูในท่ีประชุม กล่ำวสุนทรพจน์ พดูสัมภำษณ์เม่ือ

สมคัรงำนหรือเรียนต่อ เขียนจดหมำยถึงผูใ้หญ่ เขียนขอ้ควำมสั้นๆ ถึงครู ควรใชภ้ำษำเขียน 

                ในนิยำย เร่ืองสั้น หรือนวนิยำย เม่ือตวัละครพดูคุยกนั ผูแ้ต่งมกัใชภ้ำษำพดู และอำจเขียนเลียนตำมเสียงท่ีพดู เช่น

เขียนวำ่ รู้ง้ี ชั้นไปหำเคำ้ท่ีบำ้นซะดีกวำ่ แทนท่ีจะเขียนวำ่ รู้อยำ่งน้ีฉนัไปหำเขำท่ีบำ้นเสียดีกวำ่ 

                เร่ือง เพือ่นกนั  เป็นเร่ืองสั้น ผูแ้ต่ใชภ้ำษำพดูอยูต่ลอดเร่ือง ภำษำพดูมีขอ้ควรสังเกตดงัน้ี 

                ๑. เป็นภำษำท่ีไม่ไดต้กแต่งเรียบเรียงข้ึนเป็นพิเศษ เช่น 

                                - ผมวำ่ตอนน้ีปู่ชกัจะพดูมำกไปสักหน่อย ภำษำท่ีตกแต่งเรียบเรียงแลว้ อำจใชว้ำ่ ผมคิดวำ่ตอนน้ีปู่

ค่อนขำ้งจะพดูมำกเกินไป 

 - ไม่วำ่ผมจะท ำอะไร จะไปไหนมำไหน ภำษำท่ีตกแต่งเรียบเรียงแลว้ อำจใชว้ำ่ ไม่วำ่ผมจะท ำอะไร หรือจะไปท่ีไหน 

                                - ปู่หนัขวบัมำทำงผมทนัทีแลว้ส่งเสียงดงัใส่ผม ภำษำท่ีตกแต่งเรียบเรียงแลว้ อำจใชว้ำ่ ปู่หนัมำทำงผม

ทนัทีแลว้พดูกบัผมดว้ยเสียงอนัดงั 



                                                                                   -๒๗- 

                                - น่ีแหละครับ เป็นตอนท่ีผมไม่ชอบ ภำษำท่ีตกแต่งเรียบเรียงแลว้ อำจะใชค้  ำวำ่ ค ำพดูอยำ่งน้ี ผมไม่ชอบ

ครับ 

                                - ผมละหมัน่ไสไ้อแ้จข้องปู่จริงๆ ภำษำท่ีตกแต่งเรียบเรียงแลว้อำจใชว้ำ่ ผมรู้สึกขวำงหูขวำงตำเจำ้แจข้อง

ปู่มำก หรือ ผมไม่ชอบเจำ้แจข้องปู่เลย 

                                - ผมเป็นคนป่ันจกัรยำนนะครับ มีปู่อุม้ไอแ้จน้ัง่ซอ้นทำ้ย ภำษำท่ีตกแต่งเรียบเรียงแลว้ อำจใชว้ำ่ ผมเป็น

คนข่ีจกัรยำนใหปู่้อุม้เจำ้แจน้ัง่ซอ้นทำ้ย 

                ๒. ส ำนวนท่ีใชใ้นภำษำพดูบำงส ำนวน หรือบำงส่วนของส ำนวน อำจตดัท้ิงไดห้ำกเป็นภำษำเขียน เช่น ค ำหรือ

ขอ้ควำมท่ีพิมพด์ว้ยตวัเอนต่อไปน้ี 

                                - ไม่วำ่ผมจะท ำอะไร จะไปไหนมาไหน ปู่ เป็นตอ้งถำมอยู่นัน่แลว้วำ่ผมจะไปไหน 

                                - ผมออกจะร ำคำญๆ อยู่ 

                                -หำ้มเอำเปลือกอะไรต่อมิอะไร ท้ิงในถงัขยะ 

                                - คนอยำ่งผมน่ะหรือจะเอำตวัไปเทียบกบัไก่ ไปอิจฉำไก่ ไม่มีทางหรอกพ่อ 

                ๓. ค ำและส ำนวนท่ีใชใ้จภำษำพดูมกัมีค ำลงทำ้ย ซ่ึงแสดงควำมรู้สึกเจตนำหรือทศันะบำงประกำร เช่น นะ น่ะ สิ ละ 

ค ำลงทำ้ยเหล่ำน้ีจะไม่ปรำกฏในภำษำเขียนโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในภำษำเขียนท่ีเป็นค ำอธิบำย หรือค ำบรรยำยทำงวชิำกำร 

                นอกจำกน้ี ในภำษำไทยยงัมีค ำลงทำ้ยอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงแสดงควำมสุภำพในภำษำพดู เช่น 

ครับ  ขำ  คะ  ค่ะ  จะ๊  จะ้  ฮะ  และค ำลงทำ้ยอีกกลุ่มหน่ึงจดัเป็นค ำไม่สุภำพ เช่น ยะ  ยะ่  วะ  วะ่  โวย้ ค ำลงทำ้ยทั้ง ๒ กลุ่มน้ีก็

ไม่ปรำกฏในภำษำเขียนเช่นเดียวกนั 

                ๔. ในภำษำพดู มีค ำจ ำนวนหน่ึงมกัออกเสียงไม่ตรงกบัรูปเขียน ไดแ้ก่ ค ำท่ีมีควำมหมำยเป็นค ำถำม เช่น 

                                หรือ                        ออกเสียงวำ่           รึ, เหรอ, เรอะ 

                                อยำ่งไร                  ออกเสียงวำ่           ยงัไง, ไง 
    เท่ำไร                     ออกเสียงวำ่           เท่ำไหร่ 
     เม่ือไร                    ออกเสียงวำ่           เม่ือไหร่ 
    ไหม                       ออกเสียงวำ่           มั้ย, มะ 

              ๕.  ค ำสรรพนำมบำงค ำ กม็กัออกเสียงไม่ตรงกบัรูปเขียน เช่น 
         ฉนั                          ออกเสียงวำ่           ชั้น 
                                ผม                          ออกเสียงวำ่           พม้ 
                                เขำ                          ออกเสียงวำ่           เคำ้ 
                                ดิฉนั                       ออกเสียงวำ่           ดิชั้น, ดัน๊, เด๊ียน 
 
 



                                                                              -๒๘- 
             ๖.   นอกจำกน้ียงัมีค ำบำงค ำท่ีมกัออกเสียงไม่ตรงกบัรูปเขียน เช่น 
                                อยำ่งน้ี                   ออกเสียงวำ่           ยงัง้ี, ง้ี 
                                อยำ่งนั้น                ออกเสียงวำ่           ยงังั้น, งั้น 
                                สัก                          ออกเสียงวำ่           ซกั, ซะ 
                                หน่ึง                       ออกเสียงวำ่           นึง 
                ค ำเหล่ำน้ีเป็นค ำท่ีตอ้งอ่ำนหรือออกเสียงอยำ่งภำษำพดู แต่ในกำรเขียนตอ้งเขียนตำมรูปเขียนท่ีก ำหนดไวใ้น
พจนำนุกรมฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ความแตกต่างระหว่างภาษาพูดกบัภาษาเขียน 
 เป็นกำรยำกท่ีจะตดัสินวำ่   ค ำใดเป็นภำษำพดู   ค ำใดเป็นภำษำเขียน    ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำลเทศะในกำรใชค้  ำนั้นๆ บำง
ค ำกใ็ชเ้ป็นภำษำเขียนอยำ่งเดียว    บำงค ำกใ็ชพ้ดูอยำ่งเดียว   และบำงค ำอยูต่รงกลำงคืออำจเป็นทั้งภำษำพดูและภำษำเขียนก็
ได ้   ควำมแตกต่ำงระหวำ่งภำษำพดูกบัภำษำเขียนพออธิบำยไดด้งัน้ี 
 ๑. ภำษำเขียนไม่ใชถ้อ้ยค ำหลำยค ำท่ีเรำใชใ้นภำษำพดูเท่ำนั้น เช่น  เยอะแยะ  โอโ้ฮ  จมไปเลยแย ่ฯลฯ 
 ๒. ภำษำเขียนไม่มีส ำนวนเปรียบเทียบหรือค ำสแลงท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับในภำษำเช่น  ชกัดำบ  พลิกลอ็ค  โดดร่ม 
 ๓. ภำษำเขียนมีกำรเรียบเรียงถอ้ยค ำท่ีสละสลวยชดัเจน  ไม่ซ ้ ำค ำหรือซ ้ ำควำมโดยไม่จ ำเป็น  ในภำษำพดูอำจจะใชซ้ ้ ำ
ค ำหรือซ ้ ำควำมได ้ เช่น   กำรพดูกลบัไปกลบัมำ เป็นกำรย  ้ำค ำหรือเนน้ขอ้ควำมนั้นๆ 
 ๔. ภำษำเขียน   เม่ือเขียนเสร็จเรียบร้อยแลว้   ผูเ้ขียนไม่มีโอกำสแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ แต่ถำ้เป็นภำษำพดู ผูพ้ดูมี
โอกำสช้ีแจงแกไ้ขในตอนทำ้ยได ้    นอกจำกน้ียงัมีขอ้แตกต่ำงระหวำ่งภำษำพดูและภำษำเขียนอีกหลำยประกำร คือ 
 ๑) ภำษำเขียนใชค้ ำภำษำมำตรฐำน   หรือภำษำแบบแผน   ซ่ึงนิยมใชเ้ฉพำะในวงรำชกำรหรือในขอ้เขียนท่ีเป็น
วชิำกำรทั้งหลำยมำกกวำ่ภำษำพดู เช่น 

ภำษำเขียน – ภำษำพดู  ภำษำเขียน – ภำษำพดู  ภำษำเขียน - ภำษำพดู 
สุนขั หมำ สุกร หม ู กระบือ ควำย 
แพทย ์ หมอ เคร่ืองบิน เรือบิน เพลิงไหม ้ ไฟไหม ้
ภำพยนตร์ หนงั รับประทำน ทำน,กิน ถึงแก่กรรม ตำย,เสีย 
ปวดศีรษะ ปวดหวั เงิน ตงั(สตำงค)์ อยำ่งไร ยงัไง 
ขอบำ้ง ขอมัง่ กิโลกรัม,เมตร โล,กิโล ฯลฯ 

๒) ภำษำพดูมกัจะออกเสียงไม่ตรงกบัภำษำเขียน คือ   เขียนอยำ่งหน่ึงเวลำออกเสียงจะเพ้ียนเสียงไปเลก็นอ้ย    
ส่วนมำกจะเป็นเสียงสระ เช่น 

ภำษำเขียน – ภำษำพดู  ภำษำเขียน – ภำษำพดู  ภำษำเขียน - ภำษำพดู 
ฉนั ชั้น เขำ เคำ้ ไหม ไม(้มั้ย) 
เท่ำไร เท่ำไหร่ หรือ หรอ,เร้อะ แมลงวนั แมงวนั 
สะอำด ซำอำด มะละกอ มำลำกอ น่ี เน่ียะ 

              
 
 



-๒๙- 
 

๓) ภำษำพดูสำมำรถแสดงอำรมณ์ของผูพ้ดูไดดี้กวำ่ภำษำเขียน คือ   มีกำรเนน้ระดบัเสียงของค ำใหสู้ง-ต ่ำ-สั้น-ยำว ได้
ตำมตอ้งกำร เช่น 

ภำษำเขียน – ภำษำพดู  ภำษำเขียน – ภำษำพดู  ภำษำเขียน – ภำษำพดู 
ตำย ต๊ำย บำ้ บำ๊ ใช่ ช่ำย 
เปล่ำ ปล่ำว ไป ไป๊ หรือ รึ(เร้อะ) 
ลุง ลุง้ หรอก หร้อก มำ ม่ะ 

๔) ภำษำพดูนิยมใชค้  ำช่วยพดูหรือค ำลงทำ้ย    เพ่ือช่วยใหก้ำรพดูนั้นฟังสุภำพและไพเรำะยิง่ข้ึน  เช่น   ไป
ไหนคะ  ไปตลำดค่ะ   รีบไปเลอะ   ไม่เป็นไรหรอก  นัง่น่ิงๆ ซิจ๊ะ 

๕) ภำษำพดูนิยมใชค้  ำซ ้ ำ  และค ำซอ้นบำงชนิด  เพ่ือเนน้ควำมหมำยของค ำใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน   เช่น 
ค าซ ้า  ด๊ีดี  เก๊ำเก่ำ  ไปเปย  อ่ำนเอ่ิน  ผำ้ห่มผำ้เห่ิม  กระจกกระเจิก  อำหงอำหำร 
ค าซ้อน   มือไม ้ ขำวจั้ะ ด ำมิดหมี  แขง็เป็ก  เดินเหิน  ทองหยอง 

ระดับของภาษา 

 ภาษาพูด  มีระดบัต่ำง ๆ ดงัน้ี 

 ๑. ระดบักนัเอง    คือ ภำษำพดูท่ีไม่เคร่งครัดในระเบียบของภำษำใชส้นทนำในชีวติประจ ำวนัระหวำ่งคนใกลชิ้ด

สนิทสนมกนั 

 ๒. ระดบัสนทนำ คือ ภำษำพดูท่ีใชส้นทนำกบัผูท่ี้ไม่คุน้เคย ตอ้งติดต่อกนัตำมมำรยำททำงสังคม 

 ๓. ระดบัทำงกำร คือ ภำษำพดูท่ีใชส่ื้อสำรกบัมวลชนหรือสนทนำในกลุ่มใหญ ่

 ๔. ระดบัพิธีกำร  คือ ภำษำพดูท่ีใชส่ื้อสำรในงำนพธีิกำร ใชภ้ำษำระเบียบแบบแผน 

 ภาษาเขียน 

 ๑. ภำษำเขียนอยำ่งไม่เป็นทำงกำร คือ ภำษำท่ีใชถ่้ำยทอดอำรมณ์ของผูส่ื้อสำรเหมือนเสียงพดูของมนุษยท่ี์  

  พดูส่ือสำรกนัในชีวติจริง 

 ๒. ภำษำเขียนอยำ่งเป็นทำงกำร คือ ภำษำเขียนท่ีเป็นกำรเขียนอยำ่งมีแบบแผน มีหลกัในกำรเขียนใชภ้ำษำสละสลวย 

ลกัษณะประโยคที่ใช้ในภาษาพูดภาษาเขียน 

 ภาษาพูด    ใชป้ระโยคควำมเดียวหรือประโยคควำมรวม ประโยคมกัไม่สมบูรณ์ 

 ภาษาเขียน   เขียนตำมภำษำพดูท่ีพดูในชีวติประจ ำวนั และเขียนโดยใชภ้ำษำท่ีกลัน่กรองอยำ่งละเมียดละไม 

  

 

 

 

 

 


