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สวัสดีคะ  ทานผูอานที่รักทุกทาน คุยกับหมอภาษาฉบับนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องคําที่มักมีปญหาในการอาน 
หรือวาอานยาก หากไมศึกษากฎเกณฑหรือหลักการอานแลวจะทําใหอานผิดพลาดคลาดเคลื่อน และส่ือ
ความหมายไดไมตรงกับความตองการ เมื่อฉบับกอนเคยคุยกันถึงเรื่องคําที่อานยากไปแลวคร้ังหนึ่ง เชน การอาน
อักษรนํา       การอานอักษรควบ การอานคําที่มีตัว “ฑ” ฉบับนี้เราจะพูดถึงการอานคําที่มีตัว “ฤ” และคําที่มี
พยัญชนะหรือสระที่ไมออกเสียง 
 ตัว ฤ อานออกเสียงได ๓ แบบ คือ เรอ  ริ  รึ มีหลักสังเกต  ดังนี ้
 ๑. อานออกเสียง เรอ มีใชคําเดียว คือ ฤกษ 
 ๒. อานออกเสียง  ริ 
  ๑) เมื่อเปนพยัญชนะตนของคําและมีตัวสะกด  เชน 
   ฤทธิ์  อานวา  ริด 
   ฤณ  อานวา  ริน 
  ๒) เมื่อตามตัว ก ต ท ป ศ ส เชน 
   กฤช  อานวา กฺริด  กฤตยา  อานวา กฺริด-ตะ-ยา 

กฤษฎา  อานวา กฺริด-สะ-ดา กฤษฎาภินหิาร อานวา กฺริด-สะ-ดา-พิ-น-ิหาน 
กฤษณา  อานวา กฺริด-สะ-หนา ตฤณ  อานวา ตฺริน 
ทฤษฎี   อานวา ทฺริด-สะ-ดี ปฤจฉา  อานวา ปฺริด-ฉา 
ปฤษฎางค อานวา ปฺริด-สะ-ดาง สฤษฎ  อานวา สะ-หฺริด 

 ๓. อานออกเสียง รึ 
  ๑) เมื่อ ฤ  เปนพยางคหนา  เชน 
   ฤดู  อานวา  รึ-ดู 
   ฤตุ  อานวา  รึ-ตุ 

ฤทัย  อานวา  รึ-ทัย 
  ๒) เมื่อ ฤ  อยูตนคํา  เชน 
   ฤคเวท  อานวา  รึก-คะ-เวด 
   ฤต  อานวา  รึด 



 
  ๓) เมื่อ ฤ ตามตัว ค ด น ม ห ที่ออกเสียงแบบเรยีงพยางค 
   คฤโฆษ  อานวา คะ-รึ-โคด คฤหบดี   อานวา คะ-รึ-หะ-บอ-ด ี

คฤหัสถ  อานวา คะ-รึ-หัด คฤหาสน อานวา คะ-รึ-หาด 
ดฤถี  อานวา ดะ-รึ-ถี  นฤคหิต  อานวา นะ-รึ-คะ-หิด 
นฤดม  อานวา นะ-รึ-ดม นฤเทพ  อานวา นะ-รึ-เทบ 
นฤบดี  อานวา นะ-รึ-บอ-ด ี นฤบาล  อานวา นะ-รึ-บาน 
นฤมล  อานวา นะ-รึ-มน มฤค  อานวา มะ-รึก 
มฤตยู  อานวา มะ-รึด-ตะ-ยู หฤทัย  อานวา หะ-รึ-ทัย 
หฤหรรษ อานวา หะ-รึ-หัน หฤโหด  อานวา หะ-รึ-โหด 

  ๔) ฤ ตามตัว พ  ออกเสียงเปนเสียงควบกล้ํา  เชน 
   พฤกษา  อานวา  พฺรึก-สา 
   พฤฒา  อานวา  พฺรึด-ทา 

พฤฒิ  อานวา  พฺรึด-ทิ 
พฤติกรรม อานวา  พฺรึด-ติ-กัม 
พฤศจิกายน อานวา  พฺรึด-สะ-จิ-กา-ยน 
พฤษภาคม อานวา  พฺรึด-สะ-พา-คม 
พฤหัสบดี อานวา  พฺรึ-หัด-สะ-บอ-ดี 
    (พะ-รึ-หัด-สะ-บอ-ดี  ก็อาน) 

  ๕) ฤ ตามตัว ค  ออกเสียงควบกล้ํากับตวั ค เชน 
   คฤนท  อานวา  คฺรึน 
  ๖) ฤ ออกเสียงไดทั้ง ริ  และ รึ  ในบางคาํ เชน 
   อมฤต  อานวา   อัม-มะ-ริด/อัม-มะ-รึด 
 
การอานพยางคท่ีมีพยัญชนะหรือสระไมออกเสียง 
 ๑.  พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับ ไมอานออกเสียง เชน 
   ฉันท  อานวา ฉัน  คอมพิวเตอร อานวา ค็อม-พิ้ว-เตอ 
   ภัณฑ  อานวา พัน  ลิฟต  อานวา ลิบ,ลิฟ 
   สังข  อานวา สัง  สัตว  อานวา สัด 
   สัมพันธ  อานวา สัม-พัน  เสาร  อานวา เสา 
   องค  อานวา อง  สาสน  อานวา สาด 
   คอนเสิรต อานวา ค็อน-เสิด ฟลม  อานวา ฟม 
 ๒. พยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับ  และมีพยญัชนะ ซ่ึงไมใชตัวสะกดอยูขางหนา ไมอานออก
เสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับและไมออกเสียงพยัญชนะที่อยูขางหนานั้นดวย เชน 
 



   จันทน  อานวา  จัน (ไมออกเสียง ท น) 
จันทร  อานวา  จัน (ไมออกเสียง ท ร) 
อินทร  อานวา  อิน (ไมออกเสียง ท ร) 
ลักษณ  อานวา  ลัก (ไมออกเสียง ษ ณ) 
ลักษมณ  อานวา  ลัก (ไมออกเสียง ษ ม ณ) 

 ๓. พยัญชนะทายพยางคที่มสีระและมีทัณฑฆาตกํากับจะไมอานออกเสียงทั้งพยัญชนะ และสระทีม่ี
เครื่องหมายทณัฑฆาตกํากับ เชน 
   บริสุทธิ์  อานวา  บอ-ริ-สุด 
   บาทบงสุ อานวา  บาด-ทะ-บง 
   รามเกียรติ ์ อานวา  ราม-มะ-เกียน 
   ฤทธิ์  อานวา  ริด 
   วิสุทธ์ิ  อานวา  ว-ิสุด 
   สิทธิ์  อานวา  สิด 
 ๔. ตัว ร หรือ ตัว  ห  ที่อยูกลางคําไมมีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับกไ็มออกเสียง เชน 
   สถลมารค อานวา  สะ-ถน-ละ-มาก 
   ปรารถนา อานวา  ปฺราด-ถะ-หนา 
   พรหม  อานวา  พฺรม 
   พราหมณ อานวา  พฺราม 
   สามารถ  อานวา  สา-มาด 
 ๕. ตัว ร ที่ตามตัวสะกดจะไมออกเสียงตัว ร เชน 
   เกษตร   อานวา  กะ-เสด 
   จักร    อานวา  จัก 
   ฉัตร  อานวา  ฉัด 
   นักษัตร  อานวา  นัก-สัด 
   บุตร  อานวา  บุด 
   มิตร  อานวา  มิด 
   สมัคร  อานวา  สะ-หฺมัก 
  พบกันใหมฉบับหนานะคะ  สวัสดีคะ 

………………………………… 
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