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โดย… ศิริวรรณ  ฉายะเกษตริน 

      ศึกษานิเทศก ๙  สพท.กทม.๑ 
        หัวหนาโครงการหมอภาษาพฒันาเยาวชน 
 
  ฉบับนี้ยังเปนบทความของทานศาสตราจารย ดร.สุจริต  เพียรชอบ  ตอจากฉบับที่แลวซ่ึงได
นําเสนอวิธีการฝกฝนการใช   ร   ล   และคําควบกล้ําไวอยางคลองจอง  คือ  ๑ ทดสอบขอบกพรอง                      
๒ ลองแกปญหา  ๓ ศรัทธาที่จะแกไข ๔ ใชแบบฝก ๕ ระลึกถึงความหมาย ๖ ฝกบรรยายฝกออกเสียง                     
๗ ใหคนใกลเคียงประเมิน ๘ เพลิดเพลินใชเพลง ๙ ครื้นเครงกับการแสดงละคร ๑๐ ใชอุปกรณประกอบ              
๑๑  ใหรอบคอบตองฝกอานและ  ๑๒  ทําการทดสอบตนเอง  เมื่อฉบับกอนไดพูดไปถึงขอ  ๓  แลว                     
ฉบับนี้ก็จะขอคุยตอคะ  
  ๔. ใชแบบฝก  แบบฝกเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหออกเสียงไดชัดเจนถูกตองจึงควรที่จะได
สรางแบบฝกไวฝกเปนประจํา  ยิ่งฝกมากก็จะชวยใหออกเสียงไดดี  ชัดเจนยิ่งขึ้น  อาจใชแบบฝกที่สรางขึ้น
เองอยางงาย  หรือแบบฝกที่มีผูสรางไวก็ได  ตัวอยางเชน 
  การออกเสียงตัว  ร.  รุงเรือง  รวดเร็ว  รีบรอน  เรรวน  ราวราน  เรไร  รอนแรง  รับรู  รวบรัด  
รับรอง  รองเรียก  รักราว  รุนแรง  ริเร่ิม  รํ่ารวย  รุงโรจน  ร้ิวรอย  รํ่าเรียน  โรงแรม  โรงเรียน  รักเร  รอแร  
รอนรัก  รอนแรง  รูปราง  เรารอน  รกราก  รางรัก  รํ่าไร  รังรอง  เรอรา  รุงร่ิง  รุมราม  โหรงเหรง โรคราย  
รุกราน  ราเริง 
  การออกเสียงตัว  ล.  ลาภลอย  ลิงโลด  ละเลย  ลอยลํา  ลบเลือน  ลบลาง  ลอเล่ือน    ลับแล  
ลุกลาม  ลุลวง  โลเล  ลงเลง  ลดละ  ลักลอบ  ละลาน  ละเลง  ลักล่ัน  เลาะลัด  ลุกล้ีลุกลน  ละลาบละลวง  
ละลาละลัง  ละลํ้าละลัก  ลบเหลี่ยม  หลอกลวง  ลวดลาย  หลักแหลม  หลอเหลา   หลีกล้ี  หลอกหลอน  
แหลกเหลว 
  การออกเสียง  ร.  สลับ  ล.  ลมแรง  ลอดร้ัว  รูลึก  ลงแรง  ลงรอย  รอยล้ิน  ลบรอย  ลอดรั้ว           
ลาโรง  ระลอก  ระลึก  ลางราย  ลิดรอน  ลูกรอก  ลูกเรือ  ลูกรัง  ลูกรัก  รักลูก  เลนแร   เลิกรา  เลือดรอน                
รอยล้ิน  รกโลก  ลวงรัก 
  การออกเสียง  ร. ควบ  กรุมกริ่ม  กริ่งเกรง  กริ้วโกรธ  กรอกแกรก  โกรกกราก  กรองแกรง  
กรอบแกรบ  ครอบครัว  ครองแครง  เครงเครียด  โกรธเกรี้ยว  เขรอะขระ  ปรับปรุง  คร้ืนเครง  ครํ่าครวญ     
คร้ังคราว  ครวญคราง  คร่ันคราม  ครํ่าเครง  ครึกครื้น  ครึกโครม  ปรับปรุง  ปราบปราม  เปรียบเปรย             
โปรยปราย  โปรดปราน  กราบกราน  พร้ิมเพรา  พรวดพราด  แพรวพราว  พรางพราย   พรําพรํา 
  การออกเสียง  ล  ควบ  กลับกลาย  เกล้ียงเกลา  กลอมเกลี้ยง  กลอมเกลา  กล้ิงเกลือก      
เกลือกกลิ้ง  กลํ้ากลืน  กล่ันแกลง  กลมกลึง  กลมกลอม  ขลาดเขลา  คลุมคลั่ง  คล่ังไคล  คลาไคล  แคลวคลาด  
ขลาดกลัว  โคลงเคลง  พลับพลึง  พลับพลา  พล้ังเผลอ  พลิกแพลง  พลุกพลาน  ปล้ินปลอน  แปลกปลอม  
ปลุกปล้ํา  ปลดปลอย  ปลิดปลง  ปลอมแปลง  
  การออกเสียง  ควบ  ร  สลับ  ควบ  ล  เกรงกลัว  แปรเปลี่ยน  ปล้ืมเปรม  ปลอดโปรง         
ปลากราย  พลอดพรํ่า  ครอบคลุม 



 
  ๕.  ระลึกถึงความหมาย ในการออกเสียงคําใดคําหนึ่งนั้น จะตองระลึกถึงความหมายควบคูไป
ดวย เพราะจะทําใหเกิดความระมัดระวังอยูเสมอ เพราะถาออกเสียงผิดก็จะทําใหความหมายเปลี่ยนไป เชน 
โรง ถาออกเสียงผิดไปก็จะหลายเปนโลงศพ ไมใชโรงเรียน หรือโรงแรม ปลอดโปรง ก็จะกลายเปนปอดโปง 
ซ่ึงความหมายผิดแผกแตกตางกันเปนอันมาก รบ ก็เชนกันถาออกเสียงเปน ลบ ความหมายก็จะเปลี่ยนไป 
แทนที่จะเปนการตอสู ก็จะกลายเปนลบเลือนไป 
  ๖. ฝกบรรยายฝกออกเสียง ถาจะพูดหรืออานออกเสียงใหคลองถูกตองชัดเจน จะตองฝกออก
เสียงอยูเสมอเพราะเปนทักษะ  ถามีโอกาสออกเสียงบอยก็จะทําใหชัดเจนดีขึ้น เพราะฉะนั้นจึงตองหาโอกาส
ที่จะพูดจะบรรยายใหบอยครั้ง ทุกครั้งที่บรรยาย ก็ควรออกเสียงดวยความระมัดระวัง นอกจากการบรรยาย
แลวอาจฝกออกเสียงจากประโยคสั้น  ๆ เชน 
   - เรไรลูกสาวพอเริง แมเรียม เธอมีหนาเริงร่ืนตลอดเวลา 
   - กลาเปนคนกลาแกรงสมชื่อแตวันหนึ่งเขากลับกลายเปนคนขี้กลัว 
   - พลอยพลอดพรํ่ารําพันถึงความรักของเธอที่มีตอเกริกเกรียงไกร 
   - ใกล ๆ กับพลับพลามีดอกพลับพลึงขาวโพลนเต็มไปหมด 
   - แกงปลากรายเปนของโปรดของเพริศพริ้ง เธอกลาวอยางจริงใจไมแกลงพูด 
 นอกจากพูดออกเสียงแลวอาจนําคําประพันธมาฝกอานออกเสียงดวยก็ได เชน  

  จากมามาลิ่วลํ้า    ลําบาง  
 บางยี่เรือพลาง พี่พรอง 
 เรือแผงชวยพานาง เมียงมาน  มานา 
 บางบรับคําคลอง คลาวน้ําตาคลอ 
  กระเต็นกระตั้วตื่น แตกคน 
 ยูงยองยอดยูงยล โยกยาย 
 นกเปลานกปลีปน ปลอมแปลก  กันนา 
 คลํ่าคล่ําคลิ้งโคลงคลาย คูเคลาคลอเคลีย 

  ๗. ใหคนใกลเคียงประเมิน การประเมินความสามารถในการออกเสียงดวยตนเองเปนสิ่งที่
เหมาะสม แตถาจะใหดียิ่งขึ้นไป ควรใหคนที่อยูใกลเคียง เชน พอ แม พี่นอง เพื่อน ชวยประเมิน และติชม
ดวยวาการพูด การอานออกเสียงตัว ร ล หรือ ควบกล้ําเปนอยางไรบาง   เราออกเสียงไดถูกตองชัดเจน
เพียงใด ถาพบขอบกพรองก็ควรแกไขใหดีขึ้น 
  ๘. เพลิดเพลินใชเพลง เพลงมีความไพเราะทําใหเกิดความสุขสนุกสนานเบิกบานใจ                    
เพลงรองไดทุกโอกาส แมในเวลาอาบน้ําก็รองเพลงได การใชเพลงฝกตัว ร ล และคําควบกล้ําเปนสิ่งที่ทําได
งายมาก อาจใชเพลงไทยเดิมหรือเพลงสากลเปนเครื่องมือในการฝกก็ได เวลารองก็ควรตั้งใจออกเสียงใหชัด 
ตัวอยางเพลงที่อาจนํามารองเลน เพื่อฝกฝนการออกเสียงตัว ร ล และคําควบกล้ํา ไดแก 

ลานโรงเรียนเลี่ยนราบและรื่นรม 
เด็กรื่นรมยซอนเรนเลนซอนหา 
ลุกลี้ลุกลนนักชักระอา 
อยารอราเรงเราเขาหองเรียน 

     
 
 
 



   
                     การเลาเรียนมากมวลลวนหลายหลาก 
                     เรียนไมยากพูดฟงทั้งอานเขียน 
                     ครูรับรองลองวิชาถาพากเพียร 
                     จักเปนเธียรคนเทิดเรียนเลิศจริง 

 ทํานองเพลงโยสลัม  
 

เพลงพูด ร  ล  ใหชัด 
 โยทิง  โยทิง  โยทิง  รักจริงตองรีบมาเรียน ฟงพูดอานเขียน จงรีบมาเรียนภาษาไทย 
 ร ล ตองพูดใหชัด เลาะลัด รีบเรง เรไร  ลีลา รวนเร โรยรา  รอนแรม  เรรอน  รังไร ออกเสียงกนั
ไปภาษาไทยเปนของพวกเรา 
 

เพลงรักหนอรัก 
 รักหนอรักไมจริง สุดทอดทิ้งใจหาย รักหนอรักกลับกลาย สุดสลายกลายขม  รักหนอรักตองตรม 
สุดระทมขมขื่น 
 รักหนอรักไมรอ เฝางอนงอรอฝน รักหนอรักไมคืน ช่ืนเปนช้ํากําสรวล เราหนอเราเฝาครวญ           
เมื่อรักรวนลับลวง 
 เธอหนอเธอขยี้รัก และภักดขีองฉัน หวังกลายมลายเหมอืนฝน ฝนลวง 
 ใจหนอใจภักดิ์ ฉันพลีใหเธอทั้งดวง โดนรักลวงทั้งทรวง แหลกแลวเอย 
 ลืมหนอลืมเทาไร เจ็บเพยีงไหนใจเอย ลืมมิลืมไดเลย โปรดอยาเยยผูแพ ใจหนอใจออนแอ                
ไมผันแปรรักเธอ ไมผันแปรรักเธอ  ไมผันแปรรักเธอ 
 ๙. คร้ืนเครงกับการแสดงละคร การแสดงละครสั้น ๆ อาจใชเปนวิธีการที่ชวยฝกออกเสียงตัว ร ล 
และคําควบกล้ําไดเปนอยางดี บทละครนั้นพยายามใชช่ือตัวละครเปน ร ล หรือคําควบกล้ําดวย เชน เรไร 
รังรอง รักเร กลอย  กล่ิน พลอย รง กลา แกลว กริช เปนตน ในบทสนทนาหรือสถานที่ ก็ควรประกอบไป
ดวย ร ล และคําควบกล้ํา เพื่อจะไดแสดงไดดวย ฝกออกเสียงไปดวย ทําใหเกิดความสนุกสนาน 
 ๑๐. ใชอุปกรณประกอบ เครื่องมือท่ีชวยการฝกออกเสียงตัว ร ล และคําควบกล้ําในเบื้องตนไดแก 
แถบบันทึกเสียง ซ่ึงอาจจะใชฝกออกเสียงที่ใดก็ไดเพราะพกพาไดงาย ถาเปนที่โรงเรียนหองปฏิบัติการทาง
ภาษา เปนเครื่องมือที่สําคัญ เพราะในหองปฏิบัติการนั้นจะมีแบบฝก ร ล และคําควบกล้ําเปนจํานวนมาก 
นักเรียนจะฝกไดโดยไมเบื่อ นอกจากนั้นหากมีการแสดงละครสั้น ๆ อาจบันทึกเทปวีดิทัศนไวชม                     
เพื่อประเมินผลการพูดของตนเอง 
 ๑๑. ใหรอบคอบตองฝกอาน การอานออกเสียงจะชวยใหการฝกออกเสียง ร ล และคําควบกล้ํา
ดําเนินไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ การฝกอานบอย ๆ จะชวยใหการออกเสียงตัว ร ล และคําควบกล้ํา 
ชัดเจน ถูกตองดียิ่งขึ้นบทที่ใชฝกอานอาจเปนบทรอยแกวหรือรอยกรองก็ได ตัวอยางบทฝกอานมีดังนี้ คือ  

  ความรูคูเปรียบดวย กําลัง  กายเฮย 
 สุจริตคือเกราะบัง ศาสตรพอง 
 ปญญาประดุจดัง อาวุธ 

  กุมสติตางโลปอง อาจแกลวกลางสนาม 
     (โคลงโลกนิติ) 

 
 



 
  

 ๑๒. ทําการทดสอบตนเอง ตามปกติเมื่อคนเราทําการฝกฝนสิ่งใด ก็ใครจะรูวา การฝกฝนมีผลมาก
นอยเพียงใด มีพัฒนาการเปนที่นาพึงพอใจหรือไม เพราะจะนับหลังจากฝกฝนการออกเสียงตัว ร ล และคํา
ควบกล้ําแลว ควรพูด อาน หรือรองเพลงใสเทปไวเพื่อประเมินวาตนเองออกเสียงตัว ร ล และคําควบกล้ําได
ดีหรือไม มีพัฒนาการมากนอยเพียงใด ถาดีขึ้นก็ฝกตอไปจนคลองแคลว แตถายังออกเสียงไดไมชัดเจน            
ก็ควรปรับปรุงการออกเสียงของตนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 หวังวาเคล็ดไมลับสิบสองประการของทานศาสตราจารย ดร. สุจริต เพียรชอบ จะชวยใหคนไทย
ไมวาจะอยู ณ ที่ไหน ทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ สามารถพูดภาษาไทยไดอยางถูกตอง ชัดเจน สมกับที่
เปนเจาของภาษานะคะ สวัสดีคะ 

 
 
 
 


	โดย… ศิริวรรณ์  ฉายะเกษตริน 
	      ศึกษานิเทศก์ ๙  สพท.กทม.๑ 


