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สวสัดค่ีะ มิตรรกันกัอ่าน TPA NEWS ทกุท่าน สบาย
ดกีนัอยูใ่ช่ไหมคะ อกีไม่นานฤดฝูนก็จะผ่าน

พ้นไปแล้ว แต่อย่างไรกต้็องรกัษาสขุภาพกันให้ดอียู่เสมอนะคะ
เหน็หวัเรือ่งในฉบับนีแ้ล้วอย่าเพิง่ตกอกตกใจกันค่ะ ผูเ้ขยีนเพียง

แค่อยากจะรวบรวมค�าถาม และค�าตอบเกี่ยวกับ “ภาษาไทย” ภาษา
ประจ�าชาตขิองเรามาให้ผูอ่้านได้รบัทราบไว้เป็นข้อมูลเท่านัน้เอง เพราะ
แต่ละเรือ่งล้วนเป็นเรือ่งทีเ่ราคนไทยควรรู ้ และจดจ�าทัง้นัน้เลยค่ะ แล้ว
ที่มาของการค้นคว้าหาข้อมูลเหล่านี้ ก็ล้วนมาจากค�าถามของนักเรียน
ชาวญีปุ่น่ทีน่่ารกัของผูเ้ขยีนเอง ท�าให้ผูเ้ขยีนในฐานะคนไทย และครสูอน
ภาษาไทยได้รูว่้าชาวต่างชาตสินใจภาษาไทยรวมถึงวฒันธรรมไทยของ
เรามากจรงิๆ ด้วยค่ะ และจากนีไ้ปขอน�าเสนอเรือ่งราวต่างๆ ของ “ภาษา
ไทย” ในรปูแบบของบทสนทนาระหว่าง คณุครเูยน็ใจ กบั เจ้าหนจู�าไม (สัง่
ตรงจากญีปุ่น่) นะคะ

ณ ห้องเรยีนภาษาไทยในโรงเรยีนสอนภาษาแห่งหนึง่ วันนีเ้ป็น
วันแรกของการเรียนภาษาไทยส�าหรับชาวต่างชาติ โดยมีคุณครูเย็นใจ
เป็นผูส้อน เริม่ด้วยการปพูืน้ฐานด้วยการพดูคยุพร้อมให้ความรูเ้ร่ืองภาษา
ไทย ด้วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเรียนการสอนใน
ต�าราเรยีน

คณุครเูยน็ใจ: สวสัดค่ีะ นกัเรยีนทกุคน ครชูือ่ เยน็ใจ นะคะ ก่อน
ท่ีจะเร่ิมเรียนกัน ครูอยากให้นักเรียนรู้ และเข้าใจก่อนว่าภาษาไทยที่
นกัเรยีนจะเรยีนนีค้อือะไร เป็นอย่างไร มลีกัษณะพเิศษหรอืแตกต่างจาก
ภาษาอืน่ๆ อย่างไรบ้างนะคะ

ภาษาไทยหรือภาษาไทยถิ่นกลาง เป็น
ภาษาทางการของประเทศไทย และเป็นภาษาแม่
ของชาวไทย รวมถงึคนเช้ือสายอ่ืนทีอ่าศยัอยู่ใน
ประเทศไทยค่ะ ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่ม
ภาษาไทซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-
กะได สนันษิฐานว่าภาษาในตระกูลนีมี้ถ่ินก�าเนดิ
จากทางตอนใต้ของประเทศจีนค่ะ

เจ้าหนจูำาไม:  แล้วภาษาไทยเหมือนหรอื
แตกต่างกบัภาษาอืน่อย่างไรบ้างคะ

คุณครูเยน็ใจ: จดุเด่นของภาษาไทยน่า
จะเป็นระดบัเสยีงนะคะ ภาษาไทยเป็นภาษาทีม่ี
ระดบัเสยีงของค�าหรอืมวีรรณยุกต์ก�ากับแน่นอน

เช่นเดียวกับภาษาจีน ออกเสียงแยกค�าต่อค�า เป็นที่ล�าบากของชาว 
ต่างชาต ิ เนือ่งจากการออกเสยีงวรรณยกุต์ค�าแต่ละค�านัน้ไม่เหมอืนกนั 
ถ้าออกเสยีงผดิอาจจะท�าให้ความหมายผดิไปด้วย การสะกดค�ากม็กีฎที่
ซบัซ้อนเช่นกนัค่ะ

เจ้าหนจูำาไม: คณุครคูะ ค�าว่า “ไทย” หมายความว่าอะไรคะ
คณุครเูยน็ใจ: “ไทย” มคีวามหมายว่า อสิรภาพ เสรภีาพ หรอื

แปลได้ว่า ใหญ่ ยิง่ใหญ่ กไ็ด้ เพราะการจะเป็นอสิระได้นัน้ จะต้องมกี�าลงั
ทีม่ากกว่า แขง็แกร่งกว่า เพ่ือป้องกนัการรกุรานจากข้าศกึศตัรคู่ะ แม้ค�า
นีจ้ะมรีปูเหมอืนค�ายืมจากภาษาบาลสีนัสกฤต แต่แท้ทีจ่รงิแล้วค�านีเ้ป็น
ค�าไทยแท้ทีเ่กดิจากกระบวนการสร้างค�าทีเ่รยีกว่า “การลากค�าเข้าวดั” 
ซึง่เป็นการลากความวิธีหนึง่ตามหลกัคตชินวิทยา คนไทยเป็นชนชาตท่ีิ
นับถือกันว่าภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่บันทึกพระธรรมค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นภาษาอนัศกัดิส์ทิธ์ิ และเป็นมงคล เมือ่คนไทยต้องการ
ตัง้ชือ่ประเทศว่า ไท ซึง่เป็นค�าไทยแท้ จงึเตมิตวั ย เข้าไปข้างท้าย เพือ่ให้
มลีกัษณะคล้ายค�าในภาษาบาลสีนัสกฤตเพ่ือความเป็นมงคลตามความ
เชือ่ของตน ภาษาไทยจงึหมายถงึภาษาของชนชาตไิทยผูเ้ป็นไทน่ันเอง
ล่ะค่ะ

เจ้าหนจูำาไม:  โห มทีีม่าอย่างนีน้ีเ่อง ขอบคณุคณุครมูากค่ะ
คุณครูเย็นใจ: ครูเองก็ต้องขอบคุณค�าถามดีๆ จากนักเรียน 

เช่นเดยีวกนัค่ะ งัน้ ครขูอเข้าเนือ้หาการเรยีนการสอนเลยนะคะ เริม่จาก
แนะน�าหน่วยต่างๆ ของค�าในภาษาไทยค่ะ ขอเริม่ด้วย สระ เพราะเป็น
เสยีงทีไ่ร้การดดัแปลงปรงุแต่งค่ะ

สระ หมายถงึเสยีงในภาษาทีเ่ปล่งออกมาจากช่อง
เสียง (vocal tract) ที่เปิดออกโดยตรงจากช่องเส้นเสียง 
(glottis) โดยไม่กกัอากาศ ตวัอย่างเช่น “อา” หรอื “โอ” (โดย
ไม่กกัอากาศด้วยอกัษร อ) ตรงข้ามกบัพยญัชนะซึง่มกีารกกั
อากาศอย่างน้อยหนึง่จดุภายในช่องเสยีง เสยีงสระสามารถ
จดัได้ว่าเป็นพยางค์

สระในภาษาไทยม ี21 เสยีง คอื สระเดีย่ว 18 เสยีง 
สระประสม 3 เสยีง

สระเดีย่ว 18 เสยีง แบ่งเป็นสระเสยีงสัน้ 9 เสียง สระ
เสยีงยาว 9 เสยีง ดงันี้ 

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ของเราดีแล้วหรือยัง

รู้จัก“ภาษาไทย”
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สระประสมหรอืสระเลือ่น มี 3 เสยีง คอื เอีย เอือ อัว ไม่แยกสระ
เป็นเสยีงสัน้เสยีงยาว

สระประสมเกดิจากการประสมของสระเดีย่ว 2 เสยีง คือ 
เอยี เกดิจาก อ ี+ อา เอือ เกิดจาก อือ + อา 
อวั เกดิจาก อ ู+ อา
ตามตารางหลักภาษาไทยเดิมได้แยกรูปสระประสม เป็นสระ

เสยีงสัน้ และสระเสยีงยาวรวม
ทัง้หมด ม ี6 เสยีง คอื เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว แต่ในปัจจบุนั

สระเหล่านี้ปรากฏเฉพาะค�าเลียนเสียงเท่านั้น เช่น เพียะ เปรี๊ยะ ผัวะ 
เป็นต้น 

อ�า ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา บางต�าราให้เป็น สระเกิน แต่บางต�ารา
ถอืว่าเสยีงทัง้ 8 เสยีงนีเ้ป็นพยางค์ ไม่ถือเป็นเสยีงสระ 

➠ อ�า ประกอบด้วย พยัญชนะต้น อ มีเสยีงสระ อะ ม ีม เป็น
เสยีงพยญัชนะสะกด มเีสยีงวรรณยุกต์สามัญ 

➠ ไอ ใอ ประกอบด้วยเสยีงพยัญชนะต้น อ มีเสยีงสระ อะ มี 
ย เป็นพยญัชนะสะกด มีเสยีงวรรณยุกต์สามัญ 

➠ เอา ประกอบด้วยเสยีงพยัญชนะต้น อ มีเสยีงสระ อะ ม ีว 
เป็นเสยีงพยญัชนะสะกด มีเสยีงวรรณยุกต์สามัญ

➠ ฤ ฤา ประกอบด้วย ร เป็นเสยีงพยัญชนะต้น มีเสียงสระ อึ 
อ ืตามล�าดบั มเีสยีงวรรณยุกต์ตร ีและสามัญ

➠ ฦ ฦา ประกอบด้วย ล เป็นเสยีงพยัญชนะต้น มีเสียงสระ อึ 
ออื ตามล�าดบั มเีสยีงวรรณยุกต์ตร ีและสามัญ

 
ข้อสงัเกตการใช้รปูสระแทนเสยีงสระในภาษาไทย มดีงันี้ 
1. เสยีงสระบางเสยีงใช้อักษรแทนได้หลายรปู เช่น เสียง อะ มี 

ย เป็นเสยีงพยญัชนะท้าย หรอืเป็นตวัสะกด อาจใช้ ใ, ไ, ไ ย, หรอื  อยั 
แล้วแต่ความหมายทีต้่องการ

2.  ในบางค�ารปูสระบางรปูไม่ออกเสยีง เช่น อ ิและ อ ุ ในค�า 
ญาต ิประวตั ิเหต ุธาต ุเป็นต้น

3.  ในบางค�ามีสระ อะ แต่ไม่ปรากฏรปูสระ อะ เช่น ตลาด ทวาย 
อร่อย เป็นต้น 

4.  รปูสระ ใ  (สระใอ ไม้ม้วน) และ ไ  (สระไอ ไม้มลาย) มเีสยีง
ซ�า้กนั เช่น ใฝ่ ไฝ ใหม่ ไหม ล�าไย ไยด ีแต่ค�าทีใ่ช้ สระ ใอ ไม้ม้วนมจี�ากดั
อยูเ่พยีง 20 ค�าเท่านัน้ ได้แก่

1) ใหญ่  大きい / oo-kii 2) ใย 繊維 / sen-i 
3) ใคร 誰 / da-re  4) ใคร่ 欲する / hos-su-ru 

  
5)  ใช้ 使う / tsu-ka-u 6) ใช่ はい / ha-i 
7)  ใส่入れる / i-re-ru  8) ใส 済んだ / sun-da
9) ใบ้ 口のきけない（人） / ku-chi no ki-ke-nai (hi-to)
10) ใบ 葉 / ha 
11) ใหม่ 新しい / a-ta-ra-shii 12) ให้ あげる / a-ge-ru
13) ใน ... の中 / --no na-ka  14) ใด どの / do-no 
15) ใจ 心 / ko-ko-ro 16) ใต้  ... の下 / --no shi-ta
17) สะใภ้ 嫁 / yo-me 
18) ใฝ่ฝัน 夢見る / yu-me mi-ru 
19) หลงใหล 夢中になる / mu-chuu ni na-ru  
20) ใกล้ 近い / chi-kai 

**ค�าแนะน�าถึงผูอ่้าน จากคณุครเูย็นใจ: การเรยีนการสอนภาษา
ไทยส�าหรบันกัเรยีนคนไทย จะมคี�าประพันธ์ไว้ให้ท่องจ�าค�า 20 ค�าทีใ่ช้
สระ ใ ไม้ม้วน ทีใ่ช้กนัมาหลายรุน่เหน็จะเป็น “ผูใ้หญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้
ใช้คล้องคอ...” เป็นต้นนี ้ครผููส้อนชาวต่างประเทศส่วนใหญ่จะไม่น�ามา
ใช้สอนค่ะ เพราะเป็นบทกลอนทีแ่ต่งขึน้มาเพือ่สอนคนไทย ไม่เหมาะกบั
ชาวต่างประเทศทีเ่รยีนภาษาไทยระดบัต้น เพราะนอกจากผูเ้รียนจะไม่
สามารถท่องจ�าอย่างคนไทยได้แล้ว ผูส้อนยงัจะต้องหาค�าแปลมาแปล
ให้นกัเรยีนด้วยนะคะ สรปุว่างานเข้าค่ะ

คณุครเูยน็ใจ: เรือ่งสระ ครจูะขอจบลงเพียงเท่านีค่้ะ
เจ้าหนจูำาไม:   คณุครคูะ นีแ่ค่เรือ่งสระเรือ่งเดยีวหรอืคะ!?
คณุครเูยน็ใจ:  ใช่แล้วค่ะ จากนีก้แ็ค่จ�ารปูสระ และวธิปีระสม

ค�าเท่านัน้เองค่ะ
เจ้าหนจูำาไม:  ................

แล้วผู้เขียนก็ต้องขอลาท่านผู้อ่านด้วยเช่นนะคะ พบกันใหม ่
ฉบับหน้า ส่วนคุณครูเย็นใจจะสอนเรื่องอะไรต่อนั้น ขออุบเอาไว้ก่อน 
นะคะ เดีย๋วจะไม่ตืน่เต้น สวัสดค่ีะ

ทีม่าของข้อมลู  

เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิา ท๔๐๑๐๕ หลกัภาษาไทยในชวีติประจ�า

วนั โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ์ องค์การมหาชน http://www.mwit.ac.th/~saktong/

learn3/32.pdf

วกิพิเีดยี สารานกุรมเสร ีhttp://th.wikipedia.org/wiki/ภาษาไทย

วไิล โตมรกลุ.  แบบเรยีนเขยีนอ่านภาษาไทย. -- กรงุเทพฯ : สมาคมส่งเสรมิ

เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่), 2546.

สระเดี่ยวเสียงสั้น สระเดี่ยวเสียงยาว
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การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ประจ าปี 2557 
โรงเรยีนภาษาและวฒันธรรม ส.ส.ท.  

 

วนัอาทิตยท่ี์ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
 

 โรงเรียนภาษาและวฒันธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) ก าหนดจดั
ประกวดสนุทรพจน์ภาษาไทยขึน้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติท่ีเรียน
ภาษาไทยได้ฝึกฝนภาษา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
คณุสมบติัผูส้มคัร 

1. ไม่เป็นผู้ถือสญัชาติไทย 
2. บิดาหรือมารดาไม่ใช่ชาวไทย 
3. อายุ 15 ปีขึ้นไป 
4. เคยเรียนภาษาไทยหรือก าลงัเรียนภาษาไทยอยู่ 
 

วิธีการสมคัร 
      ส่งใบสมคัร พร้อมแนบต้นฉบบับทสนุทรพจน์ท่ีเขียนด้วยอกัษรไทย หรือ Phonetic Alphabet  
ความยาวท่ีใช้ในการพดูประมาณ 4-5 นาที (ประมาณ 1-2 หน้า A4) โดยขอรบัใบสมคัรได้ท่ีโรงเรียนฯ
หรือ Download ได้ท่ี http://www.tpa.or.th/slc  
 
ระยะเวลาการรบัสมคัร  ตัง้แต่วนัพธุท่ี 20 สิงหาคม - วนัศกุรท่ี์ 7 พฤศจิกายน 2557 
 
ประกาศผลการคดัเลือก วนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 ทาง http://www.tpa.or.th/slc  
      

   รางวลั 
 

ชนะเลิศ   เงินสด 10,000 บาท และประกาศนียบตัรพร้อมโล่รางวลั 
รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1   เงินสด 8,000   บาท และประกาศนียบตัร 

            รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2   เงินสด 5,000   บาท และประกาศนียบตัร 
รางวลัความคิดสร้างสรรค ์ เงินสด 3,000   บาท และประกาศนียบตัร 

 
 
 

Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 
5-7 Sukhumvit Road Soi 29 Klongtoey Nua, Vadhana, Bangkok 10110  

Tel: 0-2258-0320-5, 0-2259-9160-9 (ext. 1640 ～ 3) Fax: 0-2662-1019   

E-mail: pawin@tpa.or.th   Website: www.tpa.or.th/slc 
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