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หัวหนาโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน 
 

ทานเชื่อหรือไมวาเยาวชนไทยอายุราว ๑๗-๒๐ ป การศึกษาระดับ ป.วช. – ป.วส. ในสถาบันการศึกษามี่ ช่ือแหงหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร     อานคําภาษาไทยผิดเกินรอยละ ๓๐ (คํา) คิดเปนจํานวนรอยละ  ๑๐๐ (คน) คือในจํานวนนักศึกษา ๕๐ คน ที่ไดเขามา
ทดสอบอานภาษาไทย   ในโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชนทั้ง ๕๐ คน อานผิดเกิน ๓๐ คํา ในจํานวน ๑๐๐ คํา ทั้งๆที่คําที่ยกมาใหอาน     
สวนใหญ ก็เปนคําที่ใชอยูในชีวิตประจําวันและในบทเรียนทั้งสิ้น โครงการของเราไดนําผลการทดสอบมาวิเคราะหแลวพบวา คําที่มักสราง
ปญหาแกผูอาน ก็คือ คําที่มีอักษรควบและอักษรนํา คําที่ตองผันวรรณยุกต โดยเฉพาะ อักษรสูงและอักษรต่ํา เผลอๆก็จะมีผันอักษรกลางผิด  
ไปดวย ทั้งๆที่ไมนาจะผิด เพราะอักษรกลางมีอยูเพียง ๙ ตัว คือ ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ และอักษรกลางคําเปนก็จะผันไดครบ หาเสียง เชน จา จา 
จา จา จา สวนอักษรกลางคําตายจะผันไดเพียง สี่เสียง เชน จะ จะ จะ จะ ซึ่งก็จะผิดกันตรงนี้ละคะ ออลืมบอกไปวา คําเปน ก็คือคําที่ประสมอยู
กับสระเสียงยาวในแม ก กา และคําที่มีตัวสะกดอยูในแม กง กน กม เกย เกอว สวนคําตาย คือคําที่ประสมอยูกับสระเสียงสั้นในแม ก กา และ
คําที่มีตัวสะกดอยูในแม กก กด กบ 
 สําหรับอักษรสูงนั้นมีอยู ๑๑ ตัว คือ ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห และอักษรสูงคําเปนก็จะผันได ๓ เสียง เชน ขา ขา ขา สวนอักษรสูง    
คําตาย จะผันไดเพียง ๒ เสียง เชน ขะ ขะ  
 พอมาถึงอักษรต่ํา ซึ่งมีจํานวนมากคือ ๒๔ ตัว ที่เหลือจาก ๔๔ ตัว และนอกจากจะมีความแตกตางกันระหวาง การผันอักษรต่ําคําเปน 
และอักษรต่ําคําตายแลว ยังมีความแตกตางกันระหวาง อักษรต่ําคําตายเสียงสั้น และอักษรต่ําคําตายเสียงยาวอีก คอนขางจะซับซอนซอนเงื่อน
นางุนงงอยูไมนอย เรามาลองผันกันดูสักนิดพอหอมปากหอมคอนะคะ 
  เสียงวรรณยุกต   สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
  การผันอักษรต่ําคําเปน  คา   - คา คา    - 
  การผันอักษรต่ําคําตายเสียงสั้น   -   - คะ คะ    - 
  การผันอักษรต่ําคําตายเสียงยาว   -   - เชิด เช้ิด เช๋ิด 
 ถาพยายามจําการผันคําเหลานี้เปนหลักไวเทียบกับคําอื่นๆ ในหมูอักษรเดียวกัน ทานก็จะสามารถผันอักษร ทั้ง ๓ หมู ไดอยางถูกตอง 
 ปญหาตอไป คือ การผันอักษรนํา ซึ่งเราจะตองรูหลักสําหรับเทียบ เพื่อยึดเปนแนวทางในการอาน เพราะการอานอักษรนํา บางคําก็
อานพยางคเดียว บางคําอานเปนสองพยางค บางคําอานออกเสียงสูงหรือตํ่าตามพยัญชนะตัวหนา บางคําก็ไมเปนไปตามกฎ และบางคําก็ยกเวน
หรือไมเขากฎ ดังนั้นผูอานจึงตองใหความสนใจ สังเกต จดจํา ทั้งคําที่เปนไปตามกฎ และคําที่ยกเวนไมเขากฎ อักษรนํา คือพยัญชนะสองตัว
เรียงกันอยูรวมสระเดียวกัน พยัญชนะตัวหนาออกเสียงอะ ตัวหลังออกเสียงตามสระที่ประสมอยู แตถาพยัญชนะตัวหนาเปนอักษรสูงหรือ
อักษรกลาง ตัวที่ตามมาเปนอักษรต่ําเดี่ยว (อักษรต่ําที่ไมมีเสียงคูกับอักษรสูง ซึ่งมีอยู ๑๐ ตัว คือ ง ย ญ ณ น ม ร ล ว ฬ) ตัวหลังจะออกเสียงสูง
หรือตํ่าตามตัวหนา 
 อักษรนํามีหลักการอานดังนี้ 

๑) อานออกเสียงพยางคเดียว เมื่อ “ห” นําอักษรต่ําเดี่ยว หรือ “อ” นํา “ย” และไมตองออกเสียงตัว ห หรือ อ แตเสียงวรรณยุกตจะ
สูงต่ําเทากับตัว “ห” หรือ “อ” ที่นําอยู เชน หงาย หนา หมา หวาน หลน หรี่ หยา สวน อ นํา ย มีอยู ๔ คํา เทานั้น คือ อยา อยู 
อยาง อยาก 

๒) อานออกเสียงเปนสองพยางค พยางคหนาออกเสียง อะ พยางคหลังออกเสียงพยัญชนะตัวที่สองประสมกับสระและตัวสะกด 
โดยออกเสียงวรรณยุกตสูงหรือตํ่าตามพยัญชนะตัวหนา เชน เสวย ไฉน โฉลก ขนม ผลิต ถนน ตลาด จรวด ปรอท ผงาด สวาท  



ยกเวนคําบางคําที่เขียนเหมือนอักษรนํา แตไมอานออกเสียงแบบอักษรนํา เชน สมาคม อานวา สะ-มา-คม ไมอาน สะ-หมา-คม   
สมัชชา อานวา สะ-มัด-ชา ไมอาน สะ-หมัด-ชา   ปลาต อานวา ปะ-ลาด ไมอาน ปะ-หลาด ฯลฯ 

สวนคําที่ไมใชอักษรนําแตอานเลียนแบบอักษรนําก็มีเชน ประวัติ สิริ ดิลก ประมาท ประโยชน บัญญัติ หิริ ดิเรก นอกจากนี้ยังมี 
การอานที่ตัวสะกดของพยางคหนามีอิทธิพลนําเสียงวรรณยุกตของพยางคหลัง เมื่อพยัญชนะตัวสะกดของพยางคหนาเปนอักษรสูงหรืออักษร
กลาง และพยัญชนะตนของพยางคหลังเปนอักษรเดี่ยว เชน 
  อุปโลกน  อานวา อุบ-ปะ-โหลก ไมอาน อุบ-ปะ-โลก 
  ปริศนา  อานวา ปริด-สะ-หนา ไมอาน ปริด-สะ-นา 
  ริษยา  อานวา ริด-สะ-หยา ไมอาน ริด-สะ-ยา 
ยกเวน  เอกราช  อานวา เอก-กะ-ราด ไมอาน เอก-กะ-หราด 
  กฤษณี  อานวา กริด-สะ-นี ไมอาน กริด-สะ-หนี 
 อีกปญหาหนึ่ง ที่ทําใหมักอานผิดก็คือ การอานอักษรควบ ซึ่งก็คือพยัญชนะตนสองตัวประสมอยูกับสระเสียงเดียวกัน และตัวที่มา
ควบ ก็คือตัว ร ล ว เชน กรีด กลับ ขระ ขรุ ตรวจ กวาด พลาด ผลัก ควาย ฯลฯ เวลาอานออกเสียงพยัญชนะตนทั้งสองตัวควบกัน เรียกวา   
“ควบแท” สวน “ควบไมแท” ก็คือ พยัญชนะตนที่ควบอยูกับ “ร” แตออกเสียง เฉพาะตัวหนาตัวเดียวโดยที่ไมออกเสียงตัว “ร” เชน จริง ศรี 
เศรา สรอย สรง เศรษฐี สรวม ไซร ศรัทธา หรืออานแปรเปนเสียงอื่นไป เชน ทรง ทราบ ทราม ทราย อินทรีย มัทรี แทรก ทรัพย เทริด พุทรา 
ฉะเชิงเทรา 
 แตก็มี “ทร” บางคําออกเสียงควบกล้ํากันเชน จันทรา นิทรา ภัทรา แทรกเตอร เอนทรานซ 
 ยังมีความผิดพลาดอีกแบบหนึ่งที่อยากจะกลางถึงในที่นี้ เพราะเปนเรื่องที่ไมนาผิด แตก็ผิดกันมาก  นั่นคือการผิดพลาด             
อันเนื่องมาจาก การอานแบงวรรคภายในคําผิด หรือ เรียกวา อานฉีกคํา ฉีกพยางค เชนคําวา เพลิดเพลิน ใครจะนึกวามีคนไทย อานวา เพ-ลิด     
เพ-ลิน   คําวา โกรกเกรก อานวา โก-รก-เก-รก   เขาโคลงเรือ อานวา เขา-โค-ลง-เรือ หรืออาน แอรม วา แอ-รม   อาน ตากลม วา ตา-กลม   
หรืออาน แวดวง วา แว-ดวง   อาน แหนม เปน แห-นม หรืออาน แหยง เปน แห-ยง   อาน น้ําเปลา วา น้ํา-เป-ลา จนอยากจะถามผูอานเหลานั้น
วา  “เปนคนไทยรึเปลา?” 
 กอนจบวันนี้ก็จะขอนําเอาคําที่พบวา มักจะมีปญหาในการอาน มาใหลองอานกันดูคะ ถาอานไดไมผิดเลย หรือผิดไมเกิน ๕ คํา ก็นับ
ไดวา ทานเปนคนไทยอยางสมภาคภูมิ 
 เกริก เกริ่น โกรกเกรก           กวาน กวัก ขวัก ควัก แขวะ แขวก แควก ควาก  แคว
 ควาน เขว โขลก  เขลก  โขลง เขลง แขวน ไขว คลับ ขวับ ขว้ัน คว่ัน เหว
 แหน ตนโสน จอกแหน    ลิงแสม    เขมือบ      เสลด      สลาง       เสลา       เพริศแพรว เพลิด เพลิน เปลือยเปลา
 เปรย เปรต แปรแปรน      ไถง       สถลมารค ถกล ไศล โทรม เศราสลด        อางขนาง         เขนย
 ขนง แอรม แหม แหนม อินทรา พุทรา เตร็ดเตร    ซอมซอ     รอมรอ      สมาส       ปรามาศ     อเนจอนาถ
 ปราศ โหร ตายโหง        เขยง      เขยา    โขยกเขยก         ขวนขวาย       สามารถ          กําสรวล      ศฤงคาร      เจว็ด
 พร่ําเพรื่อ         โพลเพล แหย เหวย ขนาก กนก แสลง ขโมย สยิว โขยง  ขะมุกขะมอม
 ขมุกขมัว        ขยักขยอน เอกเขนก        อลางฉาง อมาตย  เสวกามาตย บัณฑิต     มณฑป        มณฑกชาติ
 จรดพระนังคัล       ปฤษฎางค      พฤษภ      รากษส        วิศรุต       สหัสนัยน     สวาหะ     สวาปาม        รจเรข   
คําไหนไมแนใจก็เปดพจนานุกรมดูนะคะ สวัสดีคะ 
 
  

 


