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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๖  ฉบับที่ ๔  ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๔

 * บทความนี้ปรับปรุงจากการบรรยายผลงานทางวิชาการในที่ประชุมส�านักศิลปกรรม เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
 ๑ เดิมพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียก อักษรควบว่า อักษรประโยค ท่านเขียนไว้ว่า

       วิธีประสมอักษรใช้ในค�าภาษาไทยแต่เพียงอักษรสูงน�าอักษรต�่า ดังแจกมาในวาหนิติ์นิกรนั้น ก็ยังหาภอที่จะใช้ในค�าภาษาไทยไม่ ต้องจัดตัว (ร ล ว)  

ประสมกับอักษรที่ควรจะประสมกันได้  สองอักษรร่วมสะระกันเป็นค�าเดียว ตั้งชื่อว่า อักษรประโยค...

      (ศรีสุนทรโวหาร, ๒๕๑๔ : ๑๙๓)

 ค�าว่าอักษรควบอาจเป็นค�าที่พระยาอุปกิตศิลปสารใช้ตามผู้เขียนหนังสือ สยามไวยากรณ์ แต่ค�าว่าอักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้อาจเป็นค�าที่ท่านคิดขึ้นเอง

 ในหนงัสือหลักภาษาไทย พระยา

อุปกิตศิลปสารกล่าวถึงอักษรควบว่า

 (๒) อักษรควบ คือพยัญชนะที่

ควบกับตัว ร, ล, ว มีเสียงกล�้าเป็นสระ

เดยีวกนั ม ี๒ อย่าง คอื (ก) อกัษรควบแท้ 

ได้แก่ อักษรควบที่ออกเสียงพยัญชนะ

ทั้ง ๒ ตัว เช่น กรู, กลด, กว่า ฯลฯ  (ข) 

อกัษรควบไม่แท้ ได้แก่ อกัษรควบทีอ่อก

เสียงแต่ตัวหน้าตัวเดียวบ้าง ออกเสียง

กลายเป็นตัวอื่นไปบ้าง เช่น จริง, สรวม, 

ไซร้, ทราบ, ทรง,ทราม, ทราย เป็นต้น...

 พยัญชนะที่ประสมกับตัว ร, ล, ว 

นี้ ถ้าอ่านเป็นเสียง ๒ พยางค์ ก็ไม่นับว่า

เป็นอกัษรควบ เช่น อร่อย อ่าน อะ-หร่อย,

ตลาด อ่าน ตะ-หลาด, ตวาด อ่าน ตะ-หวาด... 

(อุปกิตศิลปสาร, ๒๕๑๑ : ๒๑)

 การที่พระยาอุปกิตศิลปสารแบ่ง

อักษรควบเป็นอักษรควบแท้และอักษร

ควบไม่แท้๑ แสดงว่าท่านได้เห็นปัญหา

แล้วว่า มอีกัษรควบทีไ่ม่ได้ออกเสยีงควบ

กล�้าตามรูปเขียน อักษรควบเช่นนี้ท่าน

เรียกว่าอักษรควบไม่แท้

 นอกจากเรื่องอักษรควบไม่ออก

เสียงควบกล�้าแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับ

ค�าที่มีอักษรควบอีกหลายปัญหา ดังจะ

ประมวลมาต่อไปนี้

 ๑. ค�าทีเ่ขยีนอย่างอกัษรควบ แต่

ไม่ออกเสียงควบกล�้า

 ๒. ค�าทีเ่ขยีนอย่างอกัษรควบ แต่

ไม่น่าจะเป็นอักษรควบ

 ๓. ค�าทีปั่จจบุนัออกเสยีงควบกล�า้ 

แต่น่าจะเคยออกเสียงไม่ควบกล�้า

บทคัดย่อ
 

   บทความนี้เสนอปัญหาบางประการเกี่ยวกับอักษรควบ ดังนี้

 ๑. อักษรควบในค�าบางค�าออกเสียงไม่ควบกล�้า

 ๒. ค�าที่มีอักษรควบบางค�าไม่น่าจะเขียนเช่นนั้น เพราะค�าเดิมไม่มีเสียงควบกล�้า

 ๓. ค�าที่มีอักษรควบบางค�าเคยออกเสียงไม่ควบกล�้า

 ๔. ค�าที่เขียนต่างกันในปัจจุบัน คือเขียนโดยมีอักษรควบและไม่มีอักษรควบ แต่เดิมเป็นค�าเดียวกัน

 ๕. ค�าที่ปัจจุบันไม่ออกเสียงควบกล�้า ในอดีตอาจจะเคยออกเสียงควบกล�้า

 ค�ำส�ำคัญ : อักษรควบ, เสียงควบกล�้า

เรื่องยุ่ง ๆ เกี่ยวกับอักษรควบ*
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 ๔. ค�าทีแ่ยกเขยีนเป็น ๒ แบบ คอื

เขยีนอย่างอกัษรควบและไม่ใช่อกัษรควบ 

 ๕. ค�าที่ป ัจจุบันไม ่ออกเสียง 

ควบกล�้า แต่อาจจะเคยออกเสียงควบกล�้า

ค�าทีเ่ขยีนอย่างอกัษรควบ แต่ไม่ออกเสยีง

ควบกล�้า

 ๒ สาเหตุที่อาจารย์ภาษาไทยแต่ก่อนก�าหนดให้พยัญชนะที่เรียงกัน ๒ ตัวในค�าบางค�าออกเสียงเรียงพยางค์ ไม่ใช่เสียงควบกล�้า น่าจะเกี่ยวเนื่องกับที่มาของค�า  

เช่น ผลิต มาจากค�า ผลิต (ออกเสียง ผะ-ลิ-ตะ) ในภาษาบาลี  ผล ในค�านีจ้ึงต้องออกเสียงเรียงพยางค์ คือออกเสียงค�า  ผลิต ว่า  ผะ-หลิด

 ค�าที่จะกล่าวถึงมี ๒ กลุ่มคือ

 ๑) ค�าทีแ่ท้จรงิไม่ได้มอีกัษรควบ

 ๒) ค�าที่มีอักษรควบไม่แท้

๑) ค�าที่แท้จริงไม่ได้มีอักษรควบ

 ตามอักขรวิธีของไทย พยัญชนะ

ที่เรียงกัน ๒ ตัวอาจเป็นอักษรควบหรือ

อกัษรน�าหรอืไม่ใช่ทัง้อกัษรควบอกัษรน�า 

เช่น

ปลัก ปล เป็นอักษรควบ

หลัก หล  เป็นอักษรน�า

ปลัด  ปล ไม่ใช่อักษรควบ อักษรน�า 

 ป เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์

แรก ล เป็นพยัญชนะต้นของพยางค์หลัง

 เรื่องยุ่ง ๆ  ที่เกิดขึ้นก็คือ ค�าบางค�า

ต้องออกเสยีงเรยีงพยางค์ แต่มผีูอ้อกเสยีง

ผิด เป็นเสียงควบกล�้า๒  เช่น

ผลิต ต้องออกเสียง ผะ-หฺลิด มีผู้ออกเสียง ผฺลิด

ผลึก ” ผะ-หฺลึก ” ผฺลึก

ปราชัย ” ปะ-รา-ไช ” ปฺรา-ไช

ปร�าปรา ” ปะ-ร�า-ปะ-รา ” ปฺร�า-ปฺรา

ปรัศว์ ” ปะ-หฺรัด ” ปฺรัด

จรด ” จะ-หฺรด ” จฺรด

     ค�าบางคู่เขียนเหมือนกัน แต่ออกเสียงได้ ๒ แบบ ความหมายต่างกัน ท�าให้สับสน เช่น

ปรัก ออกเสียง ปฺรัก หมายถึง เงิน

 ออกเสียง ปะหฺรัก ” หัก

พลี ออกเสียง พฺลี ” เสียสละ เช่น พลีชีพเพื่อชาติ, บวงสรวงเชิญเอามา 

    (ใช้แก่ยาสมุนไพร) เช่น ไปพลียาที่ต้นเทียน คือไป 

    บวงสรวงเก็บต้นเทียน หรือส่วนใดส่วนหนึง่ของ 

    ต้นเทียนมาท�ายารักษาโรค

 ออกเสียง พะลี หมายถึง การบวงสรวง, เครื่องบวงสรวง

 นอกจากนั้น มีบางค�าที่ เขียน

คล ้ ายกัน แต ่  พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ก�าหนดการอ่านออกเสียงไว้ต่างกัน เช่น

 จรวจ [จฺรวด] (แบบ) ก. กรวด, 

หลั่งน�้า. (เทียบ ข. จฺรวจทึก ว่า กรวดน�้า)

 จรวด ๑ [จะหฺรวด] น. ชื่อดอกไม้

ไฟชนิดหนึ่ง ใช้ไม้อ้อบรรจุดินด�า มี

หางยาว เมือ่จดุชนวนแล้วเหวีย่งให้พุง่ขึน้

สูง, กรวด ก็เรียก.

 (ข. ก�าชฺรัวจ ว่า พลุ) ว. สูงชัน, 

ใช้ว่า กรวด ก็มี
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(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๖ : ๒๘๙)

 อนัทีจ่รงิ เสยีง จรฺ ไม่มใีนภาษาไทย 

๒) ค�าที่มีอักษรควบไม่แท้

 เราอาจแบ่งอักษรควบไม่แท้ได้

เป็น ๒ กลุ่มคือ

ค�าสันสกฤต ศฺรี ไทยเขียน ศรี ออกเสียง สี

    ”  ศฺรทฺธา ” ศรัทธา ” สัด-ทา

ค�าเขมร สฺรง่ ” สรง ” สง

    ”  สฺรวล ” สรวล ” สวน

 ค�าที่เขียน ทร แล้วออกเสียง ซ นัน้ น่าสังเกตว่า มักยืมจากภาษาเขมรหรือยืมภาษาบาลีสันสกฤตผ่านภาษา

เขมร เขมรออกเสียง ตฺร แต่ไทยออกเสียง ซ เช่น

ค�าเขมร โทฺรม ออกเสียง โตฺรม

ค�าไทย  โทรม ” โซม

ค�าเขมร ทฺรง่ ” ตฺร็วง

ค�าไทย  ทรง ” ซง

ค�าเขมร ทฺรุฑ ” ตรุด

ค�าไทย  ทรุด ” ซุด

ค�าเขมร ทฺรูง ” ตฺรูง

  (ข. โบ ทฺรฺวง)

ค�าไทย  ทรวง ” ซวง

ค�าสันสกฤต  ทฺรวฺย เขมรเขียน ทฺรพฺย ออกเสียง เตฺรือบ

   ไทยเขียน ทรัพย์ ออกเสียง ซับ

สรวม = ขอ สวม = ครอบลงหรือคล้องหรือหุ้มไว้ เป็นต้น

โทรม = เสื่อมสภาพ โซม = เปียกทั่ว

  เดิม โซรม = รุมกัน, ช่วยกัน

 ก. อักษรควบไม่แท้ที่ไม่ออก

เสียง ร ออกเสียงแต่อักษรตัวหน้า เช่น 

จริง ไซร้ สร่าง เศร้า ไม่ออกเสียง ร ที่

ควบอยู่ด้วย

 ข. อักษรควบไม่แท้ ทร ที่ออก

เสียง เป็น ซ เช่น ทรง ทราบ ทราม ทราย

 เรือ่งยุง่ ๆ  ทีเ่กดิขึน้กค็อื มคี�าทีอ่อก

เสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน ความ

หมายก็ต่างกัน ท�าให้บางครั้งเกิดปัญหา

ในการเขียน เช่น

 นอกจากนั้น ก็มีค�าถามว่าท�าไม

ต้องมีอักษรควบไม่แท้ให้ยุ่งยาก ทั้ง ๆ  ที่

ไม่ออกเสียง ค�าตอบอาจเป็น ดังนี้

 ๑. ไทยยมืค�าทีม่อีกัษรควบไม่แท้

จากภาษาอืน่ คนไทยออกเสยีงอย่างไทย ๆ  

แต่ก็รักษารูปเขียนไว้ เช่น
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 ศาสตราจารย ์ ดร.คุณบรรจบ 

พนัธเุมธา เคยเล่าว่า ชาวนครศรธีรรมราช

บางคนมกัออกเสยีง ตรฺ เป็น ซ เช่น ชาตรี 

ออกเสยีง ชาซ ีชาวสงขลาทีอ่อกเสยีง ตรฺ 

เป็น ซ ก็มี เช่น ไม้ตรี ออกเสียงเป็น ไม้ซี 

 ค�าบอกเล่านีช้วนให้สนันษิฐานว่า 

ไทยคงรับค�าเขมรที่ออกเสียง ตฺร มาออก

เสยีง ซ ค�าทีอ่อกเสยีง โตรฺม จงึกลายเป็น 

โซม ตฺร็วง กลายเป็น ซง ส่วนรูปเขียน 

ไทยมิได้เปลี่ยน ยังใช้ ทร ตามแบบเขมร

 ๒. ค�าทีม่อีกัษรควบไม่แท้เป็นค�า

ที่มีการเปลี่ยนแปลงเสียง เมื่อก่อนออก

เพชรเสมอ (บรรจบ พนัธเุมธา, ๒๕๒๙ : 

๒๒-๒๓)

ค�าที่เขียนอย่างอักษรควบ แต่ไม่น่าจะ

เป็นอักษรควบ

 ค�าทีจ่ะกล่าวถงึแยกได้เป็น ๒ พวก 

พวกหนึง่ น่าจะเป็นค�ายมื อกีพวกหนึง่น่า

จะเป็นค�าไทยเอง

 ๑) ค�าที่น่าจะเป็นค�ายืม

 จะกล่าวถงึ ๒ ค�าคอื สรวม กบั สร้าง 

ค�า ๒ ค�านี้ไทยอาจยืมจากภาษาเขมร แต่

ภาษาเขมรไม่มี ร ควบ

เสยีงต่างกบัปัจจบุนั ตวัอย่างเช่น ค�า สร้อย 

ปัจจุบันออกเสียง ส้อย แต่เมื่อก่อนตัว ร 

อาจออกเสียงด้วยก็ได้ ดังที่ศาสตราจารย์ 

ดร.คุณบรรจบ พันธุเมธา เขียนไว้ใน

บทความชื่อ “จริงท�าไมจึงมี ร” ว่า

 ทีน่่าสนใจมากกค็อืค�า สร้อย ทีอ่อก 

เสียงกันตามลุ่มน�า้เมาว่า จ้ะหร่อย หรือ 

ซะหร่อย อธิบายว่าเป็น สร้อยระย้า 

ประดบัศอเจ้านางเมอืงมหาเทว ีมลีกัษณะ 

เป็นสร้อยหลายสาย ยาวบ้าง สัน้บ้าง รวบ 

เข้าไว้ด้วยกนั และคงจะประดบัเพชรด้วย

จงึมกัมากบัค�าว่าส้อยแสง ทีแ่ปลว่า สร้อย

ค�าเขมร สูม (โซม)  (ข. โบ  โสม, สฺวม)

ค�าไทย  สรวม

ค�าเขมร สาง (ซาง)  (ข. โบ  สง, สาง)

ค�าไทย  สร้าง

 อย่างไรกต็าม ในภาษามอญมคี�าว่า 

สรงฺ (สะรัง) หมายถึง การกระท�า มีผู้

สนันษิฐานว่า เป็นทีม่าของค�าว่า สร้าง ใน 

ภาษาไทย ถ้าไทยยืมค�าว่า สร้าง จากค�า 

สรง ฺกพ็อจะมเีหตผุลว่าท�าไมม ีร ในค�าว่า 

สร้าง

 ๒) ค�าที่น่าจะเป็นค�าไทย

 จะกล่าวถึง ๓ ค�าคือ สร่าง เศร้า 

ทราย ทั้ง ๓ ค�าพบในภาษาไท๓ ด้วย 

ภาษาไทเท่าที่พบ ไม่ได้ออกเสียง ร

 สร่าง หมายถึง คลาย ทุเลา เช่น 

สร่างไข้ สร่างโศก สร่างเมา ภาษาไท

ขาวมีค�า ซ้างหมายถึง ทุเลา เช่น ซ้าง

ไตฺส หมายถึง สร่างไข้ ซ้างเหลา หมาย

ถึง สร่างเหล้า

 เศร้า หมายถึง หมอง ไม่ผ่องใส 

สลดหดหู่ เช่น หน้าเศร้า เศร้าใจ ภาษา

ไทขาวมีค�า เสา หมายถึง จาง เลือน เช่น 

ฮุ้นเสา หมายถึง รูปที่สีซีดเลือน หนาเสา 

หมายถงึ หน้าเศร้า ภาษาไทพ่าเก่ มคี�า เส่า 

หมายถึง มัว ครึ้ม เช่น พ่าเส่า หมายถึง 

ฟ้าครึ้ม

 อาจเป็นได้ว่า สร่าง และ เศร้า ไม่

ได้ออกเสียง ร มาแต่เดิม ทั้ง ๒ ค�าจึงไม่

น่าจะเขียนอย่างอักษรควบ

 ส่วนค�าว่า ทราย ในภาษาไทย ม ี๒ 

ความหมาย ความหมายหนึง่คอืชือ่สตัว์ป่า 

ประเภทกวาง อกีความหมายหนึง่คอื เศษ

หนิขนาดเลก็ มลีกัษณะซยุร่วนไม่เกาะกนั

 ทราย ที่เป็นชื่อสัตว์ เขียนอย่าง

อักษรควบ ก็ถูกแล้ว เพราะน่าจะยืมจาก

ค�าเขมร ทฺราย (เตฺรียย) ซึ่งหมายถึงเนื้อ

ทราย แต่ ทราย ที่หมายถึงเศษหินขนาด

เลก็น่าจะใช้ ซ เป็นพยญัชนะต้น เพราะค�า

นีเ้ป็นค�าไทยเราเอง ภาษาไทหลายภาษาก็

มีค�าที่ออกเสียงคล้ายค�านี้ เช่น 

 ภาษาไทขาว ซาย

 ภาษาไทพ่าเก่  ซ้าย

 ภาษาไทเหนือ ซ้าย

ค�าที่ปัจจุบันออกเสียงควบกล�า้ แต่น่าจะ

เคยออกเสียงไม่ควบกล�้า

 ค�าที่จะกล่าวถึงคือ ค�าที่ออกเสียง

ควบกล�้า ทฺร ปัจจุบันคนไทยออกเสียง

อักษรควบ ทร ในค�ายืมจากภาษาต่าง

 ๓ ภาษาไท หมายถึงภาษาในตระกูลไทที่พูดนอกประเทศไทย
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ประเทศบางค�าเป็นเสยีงควบกล�้า ทรฺ เช่น 

ทรัมเป็ต จันทรา นทิรา อินทราทิตย์ แต่

ออกเสียงอักษรควบ ทร ในค�ายืมจาก

ภาษาต่างประเทศบางค�าเป็นเสียง ซ เช่น 

ทรัพย์ พุทรา อินทรี

 นีท่�าให้เกิดค�าถามว่า ท�าไมออก

เสียงอักษรควบ ทร เป็น ๒ แบบ

 อันที่จริง ไทยน่าจะเคยออกเสียง

ค�าที่เขียน ทร เป็น ซ ทั้งหมด เพิ่งจะเริ่ม

ออกเสียง ทร ในค�าบางค�าเป็นเสียงควบ

กล�้าในสมัยรัตนโกสินทร์

 หลักฐานที่แสดงว่า ไทยเคยออก

เสยีง ทร ในค�าทกุค�าเป็น ซ ได้แก่ แบบเรยีน 

หนงัสอืไทยเล่มต่าง ๆ  เช่น ในประถม ก กา 

ก�าหนดไว้ชัดเจนว่า

 แม่ ทร นัน้ อ่านส�าเนียงเหมือน

อักษรตัว ซ

 ทร ทรา ทร ิทร ีทร ึทร ืทร ุทร ูเทร... 

(ศิลปากร, ๒๕๑๓ : ๕๕)

 ใน ปกีระณ�าพจนาตถ์ พระยาศรี

สุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) กล่าว

ถึงค�าที่เขียน ทร ออกเสียง ซ ว่า

 หนึง่ค�าใช้ทอรอแทนซอนัน้ มีส�าคัญควรพิเคราะห์ได้เสาะสาว

คือนทิราอินทราจันทราดาว อีกค�ากล่าวอินทรีมีไม้ไทร

ทรงทรางทรวงแทรกจ�าแนกบท โดยก�าหนดทรุดทรัพย์ล�าดับได้

ทราบอีกโทรมทรามทรายรายกันไป ทอรอใช้ต่างซอข้อคดี

                                        (ศรีสุนทรโวหาร, ๒๕๑๔ : ๗๔๓)

 ๔ พระยาอุปกิตศิลปสารเขียนไว้ว่า

  อนึง่ค�าตัว ท ควบ ร ที่มาจากบาลีและสันสกฤตควรเป็นเสียงควบแท้ เช่น นทิรา, อินทรีย์, จันทร, อินทรา (ถ้าเขียน จันทร, อินทร อ่าน จัน-ทอน, 

อิน-ทอน ก็ได้) ฯลฯ, ถ้าเป็นค�าไทยต้องเป็นเสียง ซ เช่น ทราบ (ซาบ), ทรง (ซง), ทราม (ซาม) ฯลฯ

         (อุปกิตศิลปสาร, ๒๕๑๑ : ๕๓)

  ปัจจุบัน ค�าว่า อินทรีย์ อ่าน อิน-ซี

 บทกลอนยังมีต่อไปอีกยาว มีค�าที่

ใช้ ทร แทน ซ อีกมาก เช่น ทรง ทราง 

แทรก ทรุด

 น่าสังเกตว่าค�า นิทรา อินทรา 

จันทรา ซึ่งปัจจุบันออกเสียงควบกล�้า 

พระยาศรสีนุทรโวหารกล่าวว่า ออกเสยีง ซ 

แต่ถ้าดูพจนานุกรมที่ท�าในระยะเวลา

ไล่เลีย่กนันัน้ จะรูส้กึสบัสน สพัะ พะจะนะ 

พาสาไท ของชอง-บาตีสต์ ปาเลอกัวซึ่ง

พิมพ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ มีค�าว่า อินทะรา 

บอกเสยีงอ่านไว้ว่า ǏNTHA:RA ค�านดิทรา 

บอกเสียงอ่านไว้ว่า NǏTTHRA และค�า

จันตรา บอกเสียงอ่านไว้ว่า CHǍNTRA 

ศรพิจน์ภาษาไทย์ ซึง่พมิพ์เมือ่ ค.ศ. ๑๘๙๖ 

ตรงกบั พ.ศ. ๒๔๓๙ กม็คี�า อนิทรา บอก

เสยีงอ่านว่า ǏNTHǍRA นทิรา บอกเสยีง

อ่านว่า NǏTTHRA และจนัทรา บอกเสยีง

อ่านว่า CHǍNTHRA

 ถ้าเชื่อพจนานกุรมทั้ง ๒ เล่ม ก็

คงต้องถือว่าในสมัยที่ท�าพจนานกุรมคือ

ประมาณ พ.ศ. ๒๓๙๗-๒๔๓๙ ค�า นทิรา

และจันทรา ออกเสียงควบกล�า้ ส่วนค�า 

อินทรา ออกเสียงเรียงพยางค์

 นี่แสดงว่าเพิ่งจะมีการออกเสียง 

ทร ในค�าบางค�าเป็นเสยีงควบกล�้าในสมยั

รัตนโกสินทร์นี่เอง แต่เดิมเสียงควบกล�้า 

ทฺร ไม่มีในภาษาไทย๔

ค�าที่แยกเขียนเป็น ๒ แบบคือ เขียนอย่าง

อักษรควบ และไม่ใช่อักษรควบ

 ค�าที่จะกล่าวถึงคือ ทราบ กับ 

ซาบ ทราบ พยัญชนะต้นเป็น ทร ซึ่งเป็น

อักษรควบไม่แท้ ค�านี้หมายถึง รู้ ซาบ 

พยัญชนะต้นเป็น ซ ซึ่งเป็นอักษรเดี่ยว 

ไม่ใช่อักษรควบ ค�านี้หมายถึง ซึมแผ่ไป

 ทราบ กบั ซาบ ดเูหมอืนว่าจะเป็น

ค�า ๒ ค�าที่พ้องเสียงกัน แม้จะออกเสียง

เหมอืนกนั แต่กม็คีวามหมายต่างกนั ทัง้ยงั

เขยีนต่างกนัอกีด้วย แต่ถ้าพจิารณาถงึทีม่า

ของค�า ทั้งค�าว่า ทราบ และ ซาบ อาจมา

จากค�าเขมรค�าเดียวกันคือ ชฺราบ (เจฺรียบ) 

ซึ่งมีความหมาย ๒ อย่างคือ ๑ ซึมซาบ 
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เช่น ทึกชฺราบ (ตึกเจฺรียบ) หมายถึง 

น�้าซึมซาบ ๒ ทราบ เช่น สูมชฺราบ (โซม

เจฺรียบ) หมายถึง ขอได้ทราบ

 สาเหตุที่สันนิษฐานเช่นนี้เพราะ

ในเอกสารสมัยอยุธยา ไทยเขียนค�านี้ว่า 

ชราบ ซึ่งตรงกับค�าเขมร ชฺราบ ดังนี้

 บอกมาให้ ชรำบ ในวันจันทร

เดือนอาย...

 (ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา 

ภาค ๑, ๒๕๑๐: ๔)

 ค�าว่า ชราบ ในตัวอย่างข้างต้น 

หมายถึง รู้

 นอกจากจะเขยีนว่า ชราบ ค�านีเ้คย

เขียนว่า ทราบ มีความหมายที่ดูเหมือน 

จะต่างกันเป็น ๒ อย่าง

 ๑ ... กาลเมือ่วนัหนึง่นัน้ กเ็ลงเหน็

น�้าอันรดลงก่อนนั้น ครั้นรดลงก็ทรำบ

หายไป...

(ประชมุจดหมายเหต ุสมยัอยธุยา ภาค ๑, 

๒๕๑๐: ๔๑)

 ๒ ... แลมพีระราชหฤไทย ทรำบ  

ในพระต�าราถวายนัน้ แลมพีระราชศรทัธา 

ไว ้ตามพระราชทานพระกัลปนาแต ่

โบราณราชประเวณี...

(ประชมุจดหมายเหต ุสมยัอยธุยา ภาค ๑, 

๒๕๑๐: ๗๗)

 ค�าว่า ทราบ ในตวัอย่างแรกหมายถงึ 

ซมึแผ่ไป สิง่ทีซ่มึแผ่ไปคอื น�า้ ค�าว่า ทราบ 

ในตัวอย่างหลัง หมายถึง รู้ ความหมายดู

เหมือนจะต่างออกไป แต่อันที่จริงความ

หมายกเ็หมอืนกบัตวัอย่างแรก คอืหมายถงึ 

ซมึแผ่ไป สิง่ทีซ่มึแผ่ไปในพระราชหฤทยั 

คือความรู้เกี่ยวกับพระต�ารา

 ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ค�านี้

เขียนว่า ซาบ มีความหมาย ๒ อย่างซึ่ง

เกี่ยวข้องกัน ดัง  อักขราภิธานศรับท์ ให้

ความหมายไว้ว่า

 ซาบ, รู้, แจ้ง คือเปนชื่ออาการ

ที่เปียกซ่านไปนั้น, เหมือนอย่างผ้าฤๅ 

กะดาดเปียกน�า้ เปนต้น. อนึง่คอืรูน้ัน้ด้วย.

 ซาบเกล้าซาบกระหม่อม เปนชื่อ

ความทีรู่น้ัน้, แต่เปนค�าใช้จ�าเภาะกราบทลู

เท่านัน้.

 ซาบข่าว, คือความที่รู้ข่าวนัน้, แต่

เปนค�าพูดกับผู้มีบันดาศักดิ์, เหมือนอย่าง

ขุนนางผู้ใหญ่ เปนต้น.

 ซาบความ, เปนชือ่การทีรู่ค้วามนัน้, 

แต่เปนความเปรียบเหมือนอย่างน�้าที่

ทราบไป.

 ถ ้าเชื่อตามค�าอธิบายของผู ้ท�า 

อักขราภิธานศรับท์ ซาบ หมายถึง เปียก

ซ่านไป และรู ้เหมือนอย่างน�้าที่เปียก 

ซ่านไป ซาบ ความหมายแรก ปัจจบุันเรา

เขียน ซาบ ส่วน ซาบ ความหมายหลัง 

ปัจจุบันเราเขียน ทราบ

ค�าทีปั่จจบุนัไม่ออกเสยีงควบกล�้า แต่อาจ

จะเคยออกเสียงควบกล�้า

 ค�าที่จะกล่าวถึงคือค�าที่มี มล เป็น

พยญัชนะต้น ปัจจบุนัต้องอ่านว่า มะล ค�า

เหล่านี้บางค�าพบในภาษาที่ใช้ทั่วไป เช่น 

แมลง เมล็ด บางค�าพบในวรรณคดี เช่น 

มละ พบในลลิติตะเลงพ่าย เมลอืง พบใน

โคลงยวนพ่าย (โบราณเรียกว่า ลิลิตยวน

พ่าย) และมหาชาติค�าหลวง ดังนี้

มันเห็นเศิกสระทก ตระดกดาลระรัว

ยิ่งกว่ากลัวสวามิศ บ เต้าติดตูต้อย

มละแต่ข้อยสองคน เข้าโรมรณราวิศ

ในอมิตรหมู่กลาง แสนเสนางค์เนืองบร

(ลิลิตตะเลงพ่าย)
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 ค�าว่า มละ ความหมายเหมือนกับ

ค�า ละ ค�าว่าเมลอืง ความหมายเหมอืนกบั

ค�า เรอืง อาจมผีูค้ดิว่าเกดิจากการแผลงค�า 

ต�าราไวยากรณ์ไทยบางเล่มกก็ล่าวถงึการ

แผลง ล เป็น มล ดังนี้

 ๑๓.  แผลง ล เป็น ล-บ, ล-ม, ม-ล 

เช่น ลดั เป็น ละบดั, โลภ เป็น ลโมภ ลาว 

เป็น มลาว, แล เป็น มแล, ลัก เป็น มลัก

(วรเวทย์พิสิฐ, ๒๕๐๒ : ๒๙)

 อย่างไรก็ตาม มล อาจไม่ได้แผลง

มาจาก ล และเดมิอาจจะออกเสยีงควบกล�า้ 

เป็น มฺล ก็ได้ ทั้งนี้เพราะเสียง มฺล ยังมี 

ในภาษาไทยถิ่นบางภาษา เช่น ภาษาไทย 

ถิน่ใต้ ใน พจนานกุรมภาษาถิน่ใต้ ๒๕๒๕ 

มีค�าที่พยัญชนะต้นเป็น มฺล อยู่ ๘ ค�า 

ได้แก่

 ทุกพ้องพิรพ่าหเจ้า  จอมเมลือง  เลิศแฮ

สรรพเครื่องสรรพาวุธ  เลิศล้วน

เกราะกรายส�าลีเนือง  นอกออก ไปแฮ

ทวนธนูหน้าไม้ถ้วน  หมู่หมาย ฯ

(ลิลิตยวนพ่าย)

 อนัว่าฟ้าแมลบเมลอืงเนอืง  กอ็อืบนนฦๅสยงสบัท ประดบัด้วยเมฆทลา 

เวหาเห็นกระช่าง แสงใสสว่างทุกทิศ โสดแล

(มหาชาติค�าหลวง)

เมล็ด [mlet 7] น. เมล็ด.

  ว. นดิเดียว.

   ค�านี้ แมล็ด, แม็ด ก็ว่า.

เมล่อ [mlə: 6]  ก. ทะลึ่ง, เสือก, ทะเล้น, ไม่ได้เรื่องได้ 

   ราว,ไม่เข้าท่า ; เมร่อ ก็ว่า.

เมละ [mle: 6] น. 1. มะลิ

      2. ลูกปลาตัวเล็กๆ น�ามาใส่เกลือ

      3. ลูกปลาตัวเล็ก เรียก “โลกเมละ”.

เมลิน [mlə:n 5] ก. ลืมตา.

เมลิ่น [mlə:n 6] ก. ลื่น ; เลิ่น ก็ว่า

เมลือก [mltak 6] น. น�้าเมือก

  ก. ค้อนควัก ; เหลือก (ช.พ., ร.น.) ก็ว่า.

เมลือง [mltay 5] ว. 1. งาม, เปล่งปลั่ง, รุ่งเรือง.

     2. เป็นมันเลื่อม.

เมลื่อย [mltaj 6] ว. เมื่อย.
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 นอกจากนัน้ เราจะพบค�าต่าง ๆ 

ที่มีความหมายคล้ายกันถึง ๓ ค�า ค�าหนึง่

พยัญชนะต้นเป็น มล ค�าหนึง่พยัญชนะ

ต้นเป็น ม และค�าหนึง่พยัญชนะต้นเป็น 

ล เช่น 

 มลาก มาก ลาก ค�าที่พยัญชนะ

ต้นเป็น มล ได้แก่ค�าว่า มลาก พบใน

วรรณคดี เช่น 

 ๑) ...สมบัติเป็นมลากเป็นดีแห่ง

โชติกเศรษฐีนั้นลือชาทั่วแผ่นดินชมพู

ทวีปนีทุ้กแห่ง

 (ไตรภูมิพระร่วง)

 ๒) ...ขึน้ช้างไปผะผ้าย มาคะคล้าย

โดยทาง ถับถึงกลางจรอกปู่ หมอเฒ่าอยู่

แลเหน็ แสร้งแปรเป็นโฉมมลาก เป็นบ่าว

ภาคย์บ่าวงาม สองถึงถามหาปู่ ปู่หัวอยู่ 

ยะแย้ม ข้อยว่าสองแสล้ม มาแต่ด้าว

แดนใด

 (ลิลิตพระลอ)

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า 

มาก พบในส�านวน ผู้ลากมากดี 

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

ลาก พบในวรรณคด ีเช่น ไตรภมูพิระร่วง 

มีข้อความว่า “จึงคนทั้งหลายนัน้ได้ยิน

เสยีงอนัเพราะแลถกูเนือ้จ�าเรญิใจนกัหนา 

แลยินลากยินดีทุกคน” “เมื่อนั้นคนทั้ง

หลายยนิลากยนิดแีล้วกไ็ปโดยเสดจ็ท ุ(ก) 

คนแล” และพบในส�านวน ผู้ลากมากดี 

 มล้าง ม้าง ล้าง ค�าที่พยัญชนะต้น

เป็น มล ได้แก่ค�าว่า มล้าง พบในภาษาไทย 

ถิ่นใต้ ในวรรณคดีและในกฎหมายเก่า 

เช่น

 ๑  ...อันว่าไหม้แลล้างให้ฉบิหาย

เสยีนัน้ม ี๓ จ�าพวกแล จ�าพวกหนึง่เพือ่ไฟ 

จ�าพวกหนึง่เพือ่น�า้ จ�าพวกหนึง่เพือ่ลมแล 

ไฟหากมาล้าง มากกว่าน�า้แลลม ไฟมล้าง

๗ คาบเล่า น�้าจึงมล้างคาบหนึง่เล่า  

 (ไตรภูมิพระร่วง)

 ๒ ผีส้นมโทษถงึตายแลให้มล้าง

ไซ้ ให้ใส่สนับเพลาก่อนจึ่งมล้าง

 (กฎหมายตราสามดวง)

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า 

ม้าง พบในภาษาไทยถิน่อสีาน หมายความ

ว่า ท�าลาย รื้อ

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

ล้าง พบในวรรณคดี และปัจจุบันพบใน

บางบริบท เช่น ฆ่าล้างโคตร ล้างผลาญ

 เมลิน, มลืน , มืน, มื้น, ลืม ค�าที่

พยัญชนะต้นเป็น มล ได้แก่ค�าว่า เมลิน

และมลืน ค�าว่า เมลิน พบในภาษาไทย

ถิ่นใต้ ค�าว่า มลืน พบในภาษาไทอาหม

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า 

มืนและมื้น ค�าว่า มืน พบในภาษาไทย

ถิ่นเหนือและถิ่นอีสาน ค�าว่า มื้น พบใน

ภาษาไทใหญ่

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

ลืม (ตา)

 มลื่น มื่น ลื่น ค�าที่พยัญชนะต้น

เป็น มล ได้แก่ค�าว่า เมลิ่นและมลื่น ค�าว่า 

เมลิ่น พบในภาษาไทยถิ่นใต้ ค�าว่า มลื่น 

พบในวรรณคดี เช่น มหาชาติค�าหลวง 

กัณฑ์ชูชก มีร่ายว่า “โฉมแม่มลื่นตาบ่าว 

เนื้อนงถ่าวถนิมกาม”

 ค�าที่พยัญชนะต้นเป็น ม ได้แก่

ค�าว่า มื่น พบในภาษาไทยถิ่นเหนือ ถิ่น

อีสาน และภาษาไทใหญ่

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

ลื่น

 เมล็ด เม็ด เล็ด ค�าที่พยัญชนะต้น

เป็น มล ได้แก่ค�าว่า เมลด็ พบในภาษาไทย 

ปัจจุบันและในวรรณคดี เช่น ไตรภูมิ

พระร่วงมีข้อความว่า “อยู ่หึงนานนัก

ตระบัดฝนจึงตก เมื่ออาทิแรกตกเมล็ด

หนึง่เท่าดนิธลุ ีอยูห่งึนานแล้ว จงึตกเมลด็

หนึง่เท่าพรรณผกักาด อยูห่งึนานเล่าจงึตก

เท่าเมล็ดถั่ว”

 ค�าที่พยัญชนะต้นเป็น ม ได้แก่ 

ค�าว่าเม็ด

 ค�าที่พยัญชนะต้นเป็น ล ได้แก่

ค�าว่า เล็ด พบในภาษาไทยถิ่นใต้ เล็ดล่อ 

(ออกเสยีงสระเป็น แอะ) หมายถงึมะม่วง 

หิมพานต์ และพบในวรรณคดี ไตรภูมิ

พระร่วง มคี�าว่า เลด็ ซึง่บางแห่งใช้เหมอืน

กบัค�าว่า เมลด็ ในปัจจบุนั เช่น “ถ้ายืน่มอื 

ล้วงเข้าไปในเนื้อหว้าพอสุดแขนจึงถึง 

เล็ดในหว้า” บางแห่งใช้เหมือนกับค�าว่า 

เม็ดในปัจจุบัน เช ่น “แลมีแต ่ เสียง

ฟ้าร้อง ส่วนว่าฝนมิได้ตกเลยสักเล็ด” 

 เมลือก มล๋าก เมือก เลือก ค�าที่

พยัญชนะต้นเป็น มล ได้แก่ค�าว่า เมลือก 

และมล๋าก ค�าว่า เมลือก พบในภาษาไทย

ถิน่ใต้ ค�าว่า มล๋าก พบในภาษาไททีพ่ดูใน

หวูห่มงิ มณฑลกวางสตีอนกลาง หมายถงึ 

เมือก

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า 

เมือก

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

เลือก

 เมลื่อย เมื่อย เลื่อย ค�าที่พยัญชนะ

ต้นเป็น มล ได้แก่ค�าว่า เมลื่อย พบใน

ภาษาไทยถิ่นใต้และพบในวรรณคดี เช่น 

มหาชาตคิ�าหลวง กณัฑ์กมุาร มว่ีา “นทธีาร

เยน็เฉือ่ย ราพีน้่องเมลือ่ยมอืสอง โสดแล” 

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า 

เมื่อย
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 ค�าที่พยัญชนะต้นเป็น ล ได้แก่

ค�าว่า เลื่อย พบในภาษาไทยถิ่นเหนือ 

หมายถึง เมื่อยล้า เหนื่อยอ่อน และพบ

ในวรรณคด ีเช่น บทเห่กล่อมพระบรรทม 

ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณมีกาพย์ ว่า 

“ด้วยล้าเลื่อยเหนื่อยนัก พระวรพักตร์

หม่นหมอง”

 แมลง แมง แลง ค�าทีพ่ยญัชนะต้น

เป็น มล ได้แก่  ค�าว่า แมลง ค�าทีพ่ยญัชนะ

ต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า แมง (ภาษาไทย 

ถิ่นเหนือ เขียน แมลง อ่าน แมง)

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

แลง ใน แลงกินฟัน ซึ่งบางคนก็พูดว่า 

แมงกินฟัน และพบในวรรณคดี เช่น 

ไตรภูมิพระร่วง มีข้อความว่า “แลไม้นัน้

หาด้วงหาแลงมิได้”

 แมลบ แมบ แลบ ค�าที่พยัญชนะ

ต้นเป็น มล ได้แก่ค�าว่า แมลบ พบใน

ภาษาไทยถิ่นใต้และภาษาไทลื้อที่พูด

ในมณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ผ่าแมลบ หมายความว่า 

ฟ้าแลบ และพบในวรรณคดี เช่น

โดยรอบหัวก�านัน้ย่อมประดับด้วยแก้ว ๗ ประการ

แลบ่อนเลื่อมใสงามดั่งฟ้าแมลบ แลมีรัศมีดั่งพระอาทิตย์ เมื่อพิจารณาดูใส

เลื่อมพรายงามดั่งสายฟ้าแมลบรอบๆ ไพล่ๆ ไขว้ๆ ไปมา ดูงามนกัหนาทั่ว

ทุกแห่งแล

(ไตรภูมิพระร่วง)

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ม ได้แก่ค�าว่า 

แมบ พบในภาษาไทยถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน 

และไทใหญ่ 

 ค�าทีพ่ยญัชนะต้นเป็น ล ได้แก่ค�าว่า 

แลบ

 ภาษาไทยถิ่นอีสานมีค�าว่า แมบ 

และ แลบ ตามพจนานกุรมภาคอีสาน-

ภาคกลาง แมบ หมายถึง “มีแสงกะพริบ 

มีแสงแวววาว, อาการฟ้าแลบ เช่น ฟ้า 

เหลื้อมแมบ=ฟ้าแลบแปลบ แมบๆ ก็ว่า,”  

แลบ หมายถึง “พ้นออกจากที่เดิมหรือที่

ปกปิดก�าบงั (ใช้กบัของแบน ๆ ) เช่น แลบ

ลิ้น, ไฟแลบ เป็นต้น.”

 เหน็ได้ว่า ค�าทีม่เีสยีง มลฺ ม ล และ 

มะล มักมีความหมายคล้ายคลึงกันจน

ชวนให้คิดว่า เดิมน่าจะเป็นค�าเดียวกัน  

ปัญหาคือค�าเดิมควรจะเป็นเสียงใด ข้อ

สนันษิฐานประการหนึง่คอื เดมิเป็น ม หรอื 

ล แล้วแผลงเป็น มะล ข้อสนันษิฐานนีอ้าจ

มีส่วนถูก ค�าบางค�า เช่น มลาว อาจแผลง 

มาจาก ลาว แต่ค�าทีม่เีสยีง มะล ส่วนใหญ่ 

น่าจะมมีาแต่เดมิ มใิช่เกดิจากการแผลงค�า 

คนไทลือ้คงมไิด้แผลงค�า แมลบ จาก แลบ 

หรือ แมบ และคนไทในหวู ่หมิ ง 

กค็งมไิด้แผลงค�า มล๋าก จากค�าเมอืก หรอื 

เลือก เราอาจสันนิษฐานในทางตรงข้าม

คือเดิมเป็น มฺล แล้วแยกเสียงเป็น ม และ 

ล หรอืแทรกเสยีงเป็น มะล ถ้าเชือ่ตามข้อ

สนันษิฐานนี ้ค�าทีม่ ีมล กเ็ป็นค�าทีปั่จจบุนั

นี้ไม่ได้ออกเสียงควบกล�้า แต่อาจจะเคย

ออกเสียงควบกล�้าเป็น มฺล
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Abstract Some Confusion Concerning Double Letters for Consonants
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  This paper presents some confusion concerning double letters for a consonant as follows:

 1. Double letters for an initial consonant in some words are pronounced as a single consonant.
 2. Some words should not be written with double letters since the original words were pronounced as  

 a single consonant.
 3. Initial consonant clusters of some words used to be  pronounced as a single consonant in former  

 time.
 4. Some words which at present are written differently, for example, written with double letters and  

 with a single letter, were originally the same words.
 5. Two consecutive letters which at present are pronounced as initial consonants of two consecutive 

 syllables might have been pronounced as initial consonant cluster of the second syllable.

 Key words : double letters for a consonant, consonant clusters




