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 สวัสดีคะ   เรื่องเกา ๆ  ท่ีจะนํามาเลาสูกันฟงในฉบับนี้  เปนเรื่องท่ีทานศึกษานิเทศกภาษาไทยอาวุโส 
ทานหนึ่งท่ีเกษียณอายุราชการไปหลายปแลว  ทานเขียนเลาไวในหนังสือท่ีระลึกพิธีประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทย 
ดีเดน  ประจําป  ๒๕๔๗  ของคุรุสภา   ดิฉันเห็นวามีคุณคาและเกี่ยวของกับเรื่องการพัฒนาทักษะการออกเสียง 
ภาษาไทย  จึงขออนุญาตนํามาเลาตอ  เรื่องนี้ทานอาจารยรัชนี  ศรีไพรวรรณ  ทานเลาวา 
 “เรื่องนี้เปนเรื่องจริง  เกิดข้ึนมานานแลว  ผูเขียนชอบเลาใหครูภาษาไทยที่ยังไมเคยไดยินเรื่องนี้มากอนฟง 
ดวยหวังวาจะเปนอุทาหรณชวนใหคิดถึงเรื่องการเรียนการสอนภาษาไทย  เพราะการเรียนการสอนภาษาไทยนั้น 
ไมวาท่ีไหน  เมื่อไร  ก็ตองสอนใหผูเรียนเกิดทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิด  และฝกฝนใหผูเรียน 
ใชภาษาไทยใหไดถูกตองตามจุดประสงคของตน 
 เรื่องมีอยูวา  ครูสาวคนหนึ่งช่ือครู  ศรีอร  สอนชั้น  ป.๓  ในโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งแถว ๆ 
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เธอเปนครูท่ีดีมาก  ถึงแมจะตองสอนทุกวิชาตามประสาครูสอนชั้นประถมฯ 
เธอก็เอาใจใสสอนนักเรียนใหเรียนไดดีทุกวิชา  โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย  เพราะเธอคิดวา  วิชาภาษาไทยนั้นมีความ 
สําคัญมาก  ดวยภาษาเปนเครื่องมือสื่อสาร  และเครื่องมือการเรียนรูสรรพวิชาความรูตาง ๆ  เธอกวดขันเรื่องการ
เขียนของนักเรียนเปนพิเศษ  เพราะการเขียนเปนทักษะที่ยากกวาทักษะอื่น ๆ  นักเรียนเขียนคําผิดมาก  เธอจึงให 
นักเรียนเขียนตามคําบอกเสมอ  โดยนําคําท่ีนักเรียนเขียนผิดมาบอกใหนักเรียนเขียน  (สมัยนั้นเรียกวาเขียนไทย) 
นักเรียนก็ยังเขียนผิดอยูบอย ๆ  ท้ัง ๆ ท่ีเธอก็ออกเสียงคํานั้นใหนักเรียนฟงอยางชัดเจนและถูกตองชา ๆ  ๓  ครั้ง 
ถึง  ๑๐  ครั้ง  จนกวาจะเขียนไมผิดอีก  มีนักเรียนชายคนหนึ่ง  ช่ือเด็กชายทองกอน  (คนละคนกับลูกศิษยหลวงตา 
มหาบัว)  เด็กชายทองกอนเขียนคํา “กลับ” เปน “กับ” ทุกครั้ง  เชน  ประโยควา  “ผมกลับบาน”  เขาจะเขียนวา 
“ผมกับบาน”  ครูศรีอรใหเด็กชายทองกอนคัดคํา “กลับ”  ๓  ครั้งก็แลว  ๕  ครั้งก็แลว  ๑๐  ครั้งก็แลว  เมื่อจะใชคําวา 
“กลับ” ทีไร  เด็กชายทองกอนเปนตองเขียน “กับ” ทุกที ครูศรีอรรูวาเด็กชายทองกอนไมใชเด็กโง  เรียนดีปานกลาง 
พูดอะไรก็เขาใจคําพูดหรือคําสั่งของครูดี  ตั้งใจเรียนไมเกียจคราน  แตเหตุใดเด็กชายทองกอนจึงใชคํานี้ไมถูกสักที 
ครั้งสุดทาย  ครูศรีอรหวังจะใหเด็กชายทองกอนจดจําคํานี้ใหได  จึงใหคัดคํา “กลับ  ๑๐๐  ครั้ง  หลังเลิกเรียน 
เมื่อเด็กชายทองกอนคัดคําไดเกือบครบ  ๑๐๐  คําแลว  ครูศรีอรจึงไปทําธุระในหองน้ํา (นานไปหนอย) เด็กชายทองกอน 
คัดเสร็จ  นั่งรออยูครูหนึ่งก็ยังไมกลับมา  นึกขึ้นไดวาเลิกเรียนแลวนัดกับเพื่อนไวก็อยากกลับไปกอน เขาจึงเขียน 
บอกครูศรีอรไวทายหนาสมุดที่คัดคําผิด  แลวก็กลับไป 
 ครูศรีอรกลับมา  พบสมุดท่ีเด็กชายทองกอนคัดคําผิดวางอยูท่ีโตะทํางาน  จึงมาดู  เห็นคํา “กลับ” 
ท่ีเด็กชายทองกอนคัดไวอยางสวยงามและถูกตองครบ  ๑๐๐  คํา  ท่ีทายหนากระดาษเด็กชายทองกอนยังเขียนบอก
ครูวา  “ผมกับกอนนะ” 
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 ทานอานเรื่องเกา..เกา  เรื่องนีแ้ลว  กรุณาชวยครูศรีอรดวยสกัสองขอ คือ 
 ๑.  เหตุใดเด็กชายทองกอนคัดคํา  “กลับ”  ไดถูกตอง  แตพอเขียนบอกครู  กลับใชคํา “กับ” 
 ๒.  ชวยแนะนําครูศรีอรดวยวา  ทําอยางไรเด็กชายทองกอนจึงจะไมใชคํานี้ผิดอีก 
 ทานผูอานคิดวาจะตอบขอ ๑  อยางไร  และจะแนะนําครูศรีอรในขอ  ๒  อยางไรดีคะ  สําหรับดิฉัน 
คิดวาครูศรีอรควรฝก “พูด”  ออกเสียงคําควบกล้ําใหถูกตองชัดเจน   เพื่อลูกปูอยางเด็กชายทองกอนจะไดไมตอง
เขียนบอกครูวา  “ผมกับกอนนะ”  แตทางท่ีดีท่ีสุดหากทั้งสองคน คือ ท้ังครู  ท้ังลูกศิษย  และทานผูอานดวย  ลองมา 
ฝกทบทวนอานคําควบกล้ํากันใหชัดเจนอีกครั้ง 
ชุดที่ ๑  ออกเสียงคําควบกล้ํา  “กร”   ชุดที่  ๒  ออกเสียงคําควบกล้ํา  “กล” 
 กริชกรานกรานกรีด  กลมกลอมกลอมแกลม 
 กรายกรํากร่ํากรุย  กลาวกลอนกลอนกลอย 
 กรุยกรายกรายกราว  กลัวกลองกลับกลาย 
 เกรากริ่งกริ๊งกรับ  กลิ้งกลองกลองกลาง 
 เกรียวกราวกราวแกรง  กลาดกลายกลายกลวย 
ชุดที่  ๓ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “คร” ชุดที่  ๔ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “ดล”, “ขล” 
 เครือขรัวครัวใคร  คลิ้งโคลงโขลงเขลง 
 ขระขรุครุคระ  คลองโคลนโขลนเขลา 
 โครมครามครามเคราะห  ขลักขลุกคลุกคลาน 
 เครงคร่ําครําคราบ  คลุมคลั่งขลังขลุย 
 ขริบไครใครครวญ  คลายคลับขลับขลิบ 
ชุดที่  ๔ ออกเสียงคําควบคล้ํา  “ตร” ชุดที่  ๖  ออกเสียงคําควบกล้ํา  “ปร” 
 ตราตรูตรูตร่ํา  ปรูดปรือปรบปรับ 
 ตรากตรําตร่ําโตรก  ปรูดปราดปราดเปรียว 
 ตรวจไตรไตรตรัส  เปรี้ยวปราปราปรางค 
 เตรงเตรงเตรงเตรง  ปริบปรี่ปรีดิ์ปราณ 
 ตรัสไตรไตรตรอง  เปรี้ยงเปรี๊ยะเปรียะแปรง 
ชุดที่  ๗ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “ปล” ชุดที่  ๘ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “พร” 
 ปลักปลังปลั่งเปลง  เพริศแพรวแพรวพราว 
 เปลาปลองปลองปลอม  เพราะพรองพรองพรุน 
 ปลาเปลาเปลาเปลี่ยว  พรองพราพราพรั่น 
 เปลี่ยนแปลแปลแปลน  พรานพรางพรางพราย 
 เปลือยเปลื้องเปลืองปลด  พรั่นพรึงพร่ําเพรื่อ 
ชุดที่  ๙ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “พล” “ผล” ชุดที่  ๑๐ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “กว” 
 พลันพลอยพลอยพลอด  เกวียนกวานกวานกวาง 
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 พลาดเพลียเพลี้ยเพลี่ยง  ไกวกวากวากวาง 
 โพลนโพลงโพลงโพลง  กวาดกวางกวางแกวง 
 พลุไพลไพลพลาง  กวางกวากวากวาง 
 พลวงพลั่งพลั้งเผลอ  กวักกวานกวางกวาง 
ชุดที่ ๑๑ ออกเสียงคําควบกล้ํา  “ขว”, “คว” ชุดที่  ๑๒  ออกเสียงคําควบกล้ํา  “กร”,  “กล”  
 ขวักไขวไขวเขว  กลั่นกรองกลองแกรง 
 แขวะขวางขวางขวาน  เกรงกลัวกลั้วโกรธ 
 ควักควันขวัญแขวน  เกรียงไกรไกลเกลี่ย 
 แขวะแขวกแควกควาก  กราดเกรี้ยวเกลียวกลม 
 แควควานควานแควน  เกลากลอยกรอยกลืน 
ชุดที่  ๑๓   ออกเสียงคําควบกล้ํา  ชุดที่  ๑๔  ออกเสียงคําควบกล้ํา 
 “ขร”, “คร”, “ขล”, “คล”          “ปร”,  “ปล” 
 คราไครไคลคลา  โปรงปลอยปรอยปลาย 
 คลุมคลั่งครั้งคราด  โปรดแปลแปรแปลน 
 ครั้งเขลาเคราคลาด  ปลงปลีปรี่ปลด 
 ขลิบขรุครุขลัง  แปลบปราปลาปรุง 
 ครื้นเครงเครงคลั่ง  ปรับแปลนแปรนปลุก 
ชุดที่  ๑๕  ออกเสียงคําควบกล้ํา  “ผล”,  “พล”,  “พร” 
 ผลุนผลันพลันพลาด  ผลุบโผลโพลเพล 
 พลิ้วพลานผลาญพลับ  พลิกแผลแพรพราน 
 พรวดแผลงแพลงพรุน 

แบบบําบัดโรค  ควบกล้ํา  ล  เปนพิษ 
ชุดที่  ๑   ออกเสียงเปนคํา กลมกลอม  ไกลเกลี่ย   กลมกลืน  กลั่นแกลง   กลึงเกลา   กลอมเกลี้ยง  
ชุดที่  ๒   ออกเสียงเปนประโยค   นายกลานอนเกลือกกลิ้งใตตนกลวย 
     เขาทํากลวยหลนเกลือ่นกลาดอยูกลางหอง 
     กลมทํางานดวยความกล้ํากลืนเพราะถูกกลั่นแกลง 
     นางกลอยใจไมชอบพูดกลบเกลื่อนกลอมแกลมกล้ํากลืน 
     ใครเอากลองมากองเกลื่อนกลาดใกลกลอง 
ชุดที่  ๓   ออกเสียงเปนขอความ นายกล่ํา ใจกลาชอบพูดไกลเกลี่ย  วันหนึ่งเขาถูกกลั่นแกลงใหไปแมกลอง 
   ซึ่งไกลกรุงเทพฯ  ดวยความกล้ํากลืนเพราะกลัวคนเกลียดจึงกลาวกลอน 
   และนอนกลิ้งเกลือกอยูกลางดิน 
   ----------------------- 
 


