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หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 

 
 ในชวงสงกรานต ระหวางที่ผูเขียนกําลังขับรถไปทําภารกิจบางอยาง ขณะอยูบนสะพานลอยฟา        
แถวปนเกลา รถวางขับสบายไมตองระมัดระวังมาก ฟงวิทยุไป ขับรถไป ใจก็จดจอกับเสียงของวิทยุ            
ไดมากกวาปกติ ขณะฟงรายการหนึ่ง ผูประกาศขาวสาวเธอก็สาธยายถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่กรุงเทพมหานคร 
ไดจัดใหแกประชาชนในที่ตาง ๆ มีอยูตอนหนึ่งที่เธอบรรยายวา “หลังจากประชาชนรวมกันทําบุญตักบาตร                      
พระสงฆประพรมน้ําพระพุทธมณฑลเปนเสร็จพิธี.............” ถาฟงไปพอเพลิน ๆ เวลาการจราจรคับคั่งก็คงจะ
ไมสะกิดใจอะไร แตยามถนนวางนี่สิ หูก็พาลหาเรื่อง แตก็ชวยแกตัวแทนใหกับผูประกาศขาวสาวคนนั้นวา            
เธอคงจะอานเพลินไป โดยไมไดนึกถึงความหมาย อานไปตามตัวอักษร และความเคยชิน แตถาเปนนักอาน
หรือนักภาษาก็จะไมมีวันอานวา “น้ําพระพุทธมณฑล” เปนแน เพราะ “น้ําพระพุทธมนต” คือ น้ํามนต เปน
คนละเรื่องกันกับ “พุทธมณฑล” แตคิดในทางดีวา เธออาจจะเผลอ หลุดปากแถมไปอีก ๑ คํา  ก็ใหอภัยเถอะ            
มองเปนเรื่องขําขันไปก็แลวกัน 
 วันนี้จึงอยากจะคุยตอถึงเรื่องการอานคําที่อานยาก มักเปนปญหาในการอาน เชน ขณะนี้ประเทศ
ไทยแถบ  ๖  จังหวัดภาคใต  กํ า ลังมีปญหาด านความสงบและปลอดภัยของประชาชน  รัฐบาล                      
จึงตั้งคณะกรรมการสมานฉันทขึ้น เพื่อแกปญหาดานความสงบ แตกลับมาเกิดปญหาดานการอาน คําวา 
“สมานฉันท"”ขึ้นวาจะอานอยางไรดี  บางก็อาน สะ-หมาน-ฉัน,สะ-มา-นะฉัน หรือ สะ-หมาน-นะ-ฉัน 
สําหรับคํานี้ ใหอานไดสองอยาง คือ สะ-มา-นะ-ฉัน และ สะ-หมาน-นะ-ฉัน  พูดถึงคํานี้เมื่อคร้ังที่ประเทศ
ไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาเอเชียนเกมสคร้ังแรก ผูเขียนยังเปนเด็ก ๆ อยู จําป พ.ศ.ไมไดแลว ตอนนั้น 
นักเรียนจะตองฝกรองเพลงมารชเอเชียนเกมสกันทุกคน เนื้อรองมีอยูตอนหนึ่งที่มีคําวา “สมานฉันท
อินโดนีเซีย” แลวนักรองก็จะรองวา “สะ-หมาน-ฉัน-อิน-โน-นี-เซีย” เด็ก ๆ ก็รอง “สะ-หมาน-ฉัน” กันไป
ทั้งประเทศ มีผลใหผูใหญรุนปจจุบันนี้ (ที่อายุราว ๆ กับผูเขียน) อาจจะอานออกเสียงคํานี้ผิดติดมาจากเพลง
ดังกลาวก็เปนได จึงขอใหเขาใจเสียใหม อานเสียใหมใหถูกตอง  
 พอพูดถึงคําวา “เอเชียนเกมส” ก็ใหสะกิดใจขึ้นมาอีก คํานี้ก็เหมือนกัน คําวา “เกม” ในภาษาไทย
ไมมี  “ส” แปลวาการแขงขันหรือการเลน เพื่อความสนุก เปนคํานาม ถาเปนคํากริยา แปลวา จบ , ส้ินสุด 
แตในปจจุบันนี้เราจะเห็นวา การใชคําวา “เกม” ในกรณีเปนชื่อเฉพาะ เชน เอเชียนเกมส ซีเกมส โอลิมปค
เกมส หรือแมแตลําเพยเกมส ก็มี “ส” เขาใจวา เปนการเขียนทับศัพทจาก “Games” ที่เดิม “s”            
แสดงความเปนพหูพจน เพราะคําภาษาไทย จะเปนเอกพจนหรือพหูพจน ก็เขียนเหมือนกัน ดังนั้นคําวา 
“เกม” ในภาษาไทย จึงไมควรเติม “ส”  
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 เร่ืองการอานคําในภาษาไทยนั้น เราอาศัยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเปนที่พึ่งในการศึกษา
คําอาน แตปจจุบันก็มีคําหลายคําที่อานไดสองอยาง นอกจากอานตามหลักหรืออักขรวิธีแลวยังมีการอานตาม
ความนิยมไดดวย ผูอานจึงตองศึกษาความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปของภาษา  เพราะตราบใดภาษาของเรา
ยังไมตาย ยังมีผูใชกันอยู ยอมมีการเปลี่ยนแปลง มีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัย  ผูใชภาษาจึงตองศึกษา           
ถึงความเปลี่ยนแปลงเหลานั้นดวย  
 วันนี้ก็จะคุยถึงการอานคําบางคําที่เปนปญหาหรือมักพบวา อานผิด เชน คําวา วิตถาร อานวา               
วิด-ถาน แตคนมักอานเปน วิด-ตะ-ถาน คํานี้ไมออกเสียง อะ ที่พยางคแรก เพราะตัวสะกดและตัวตามเปน
พยัญชนะ เสียงแข็งทั้งคู  
 คําวา สัตบุรุษ ตามหลักอานวา  สัด-บุ-หรุด  แปลวา คนดี   แตจะมีผูอาน สัด-ตะ-บุ-หรุด กันมาก            
ซ่ึงจะทําใหความหมายผิดไป เปน สัตตุบุรุษ แปลวา บุรุษ ๗ คน 

คําวา  ปราชัย ซ่ึงแปลวา แพ อานวา  ปะ-รา-ไช 
คําวา  ปรามาส ซ่ึงแปลวา การจับตอง ลูบคลํา  อานวา  ปะ-รา-มาด 
 ถาวา ปรา-มาด  แปลวา  ดูถูก 
คําวา  ปรัมปรา อานวา  ปะ-รํา-ปะ-รา 
คําวา  ปรโลก  อานวา  ปอ-ระ-โลก, ปะ-ระ-โลก 
คําวา  ปรมัตถ  อานวา  ปะ-ระ-มัด 
คําวา  ปรมาจารย อานวา  ปะ-ระ-มา-จาน 
คําวา  ปรมินทร อานวา  ปะ-ระ-มิน 
คําวา  ปริตร  อานวา  ปะ-หริด, ปะ-ริด 
คําวา  ศาสตราจารย อานวา  สาด-สะ-ตรา-จาน, สาด-ตรา-จาน 
คําวา  ศัสตราวุธ  อานวา  สัด-ตรา-วุด 
คําวา  อาสาฬหะ  อานวา  อา-สาน-หะ, อา-สาน-ละ-หะ 
คําวา  ธนบัตร  อานวา  ทะ-นะ-บัด, ทน-นะ-บัด 
คําวา  โลกธาตุ  อานวา  โลก-กะ-ทาด 
คําวา มหาตะมะคานธี อานวา  มะ-หาด-ตะ-มะ-คาน-ที 
 คํานี้มักมีผูอานเปน มะ-หา-ตะ-มะ-คาน-ที   ซ่ึงไมถูก  

เพราะคํานี้เปนคําสมาสแบบมีสนธิ ระหวาง มหา+อาตฺม  ตองอาน  มะ-หาด-ตะ-มะ 
คําวา  กรรมาธิการ  อานวา  กํา-มา-ทิ-กาน 
คําวา  เทศนาโวหาร อานวา  เท-สะ-นา-โว-หาน และ เทด-สะ-หนา-โว-หาน 
คําวา  ภรรยา   อานวา  พัน-ระ-ยา , พัน-ยา 
คําวา  พรรดึก   อานวา  พัน-ระ-ดึก 
คําวา  สรรพางค  อานวา  สัน-ระ-พาง 
คําวา  สรรพาวุธ  อานวา  สัน-พา-วุด 
คําวา  โฆษณา  อานวา  โค-สะ-นา,โคด-สะ-นา 
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คําวา  ศฤงคาร  อานวา  สะ-หริง-คาน 
คําวา  เปตพลี   อานวา  เป-ตะ-พะ-ลี แปลงวา ทําบุญอุทิศใหผูตาย 
คําวา  กรณียกิจ  อานวา  กะ-ระ-นี-ยะ-กิด  หรือ กอ-ระ-นี-ยะ-กิด 
คําวา  กรกฎ   อานวา  กอ-ระ-กด 
แตคําวา กรกฎาคม อานวา กะ-ระ-กะ-ดา-คม 
คําวา ปรปกษ  อานวา  ปอ-ระ-ปก 
คําวา พลความ อานวา  พน-ละ-ความ 
 พลโลก  อานวา พน-ละ-โลก  

พลรบ  อานวา พน-ละ-รบ 
พลขับ  อานวา พน-ละ-ขับ 
พลรม  อานวา พน-รม (ยกเวน)  

สําหรับ ๕ คํา หลังนี้ เปนการนําเอาคําบาลีมาประสมกับคําไทย  บางก็ยอมใหเรียกวาสมาส            
แตเปนสมาสแบบไทย ๆ  บางทานก็อนุโลมวาเปนคําประสม แตอานอยางสมาส โดยออกเสียง “อะ”              
ที่พยัญชนะตัวทายของพยางคหนา คําลักษณะนี้ก็ยังมีอีกเชน กรมคลัง กรมทา กรมนา กรมวัง กรมเวียง            
กรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมพระ ยกเวน กรมพระยา อานวา กรม-พระ-ยา ไมอานวา กรม-มะ-พระ-ยา  
เพราะอานวา กรม-พระ-ยา  เสียงของคําเปนจังหวัดหนัก-เบา-หนัก อยูแลว  ถาออกเสียง “มะ” เพิ่มเขาไปอีก
พยางคจะไมไดจังหวะ ทําใหสะดุดไมไพเราะคะ 
 เร่ืองการอานคํานี้ ยิ่งศึกษาก็ยิ่งสนุก เพราะเมื่อมีกฎก็ยอมมีการยกเวน ใหเราไดสงสัยกันวา “ทําไม” 
ไมเปนไปตามกฎ ถาผูศึกษาไดคนควาแลวพบคําที่ไมเปนไปตามกฎ ก็จะยิ่งทาทายใหสืบคน จนไดคําตอบที่
พอใจ ทําใหยิ่งเรียนยิ่งรู ยิ่งสนุกกับภาษาไทยของเรา ผูเขียนหวังวาคงจะเปนประโยชนตอเยาวชน คนไทย 
ในตางประเทศบางนะคะ อยางนอยก็คอยสะกิดใจ เมื่อทานอานผิดก็ยังดี พบกันใหมฉบับหนาคะ 
 

สวัสดีคะ 


