




การแยกค า 2 ค าออกจากกัน ถ้า
เป็นค าสมาส เมื่อแยกแล้วจะเห็นว่า 
ได้ 2 ค าแบบเต็ม ๆ ค าทั้งคู่ เช่น 
“มณฑลพิธี” เมื่อแยกแล้วจะได้ค า
ว่า “มลฑล” และ “พิธี” เห็นได้ว่า 
เป็นแบบเต็มค าทั้งคู่ 



ส่วนค าสนธิ เมื่อแยกจากกันแล้วจะ
มีการขาด ๆ เกิน ๆ เช่น ค าว่า 
“นโยบาย” เมื่อแยกจากกันแล้วได้
ค าว่า “นโย” และ “บาย” จะเห็น
ว่า “นโย” จะเกิน ๆ ส่วน “บาย” 
จะขาด ๆ 



ให้เราลองเติม อ.อ่าง ลงไป ให้เดา
ว่าได้ค าว่าอะไร  



ถ้าเป็นค าสมาส เมื่อเติม อ.อ่าง 
แล้วจะไม่ปรากฏค าที่ซ่อนอยู่
สามารถเดาเป็นค าศัพท์ขึ้นมาได้ 
ตัวอย่างเช่น 
- เกษตร/ศาสตร์ เมื่อเติม อ.อ่าง แล้ว

เดาค าศัพท์จะไม่ได้ค าใด ๆ เลย 
- พล/ศึกษา เมื่อเติม อ.อ่าง แล้วเดา

ค าศัพท์จะไม่ได้ค าใด ๆ เลย 



ถ้าเป็นค าสนธิ เมื่อเติม อ.อ่าง แล้ว
จะปรากฏค าที่ซ่อนอยู่สามารถเดา
เป็นค าศัพท์ขึ้นมาได้ ตัวอย่างเช่น 
- ธนา/คาร เมื่อเติม อ.อ่าง จะได้ค าว่า 

“อาคาร” 
- ราโช/วาท เมื่อเติม อ.อ่าง จะได้ค า

ว่า “โอวาท” 
- ธัญญา/หาร เมื่อเติม อ.อ่าง จะได้

ค าว่า “อาหาร” 



สรุปสูตร :  
การพิจารณาค าสมาสและค าสนธิ  
จ าง่าย ๆ ว่า สมาส “ชน” สนธิ “เชื่อม” 
กล่าวคือ ค าสมาส เหมือนการน าค า 2 
ค ามาต่อกัน  
ส่วนค าสนธิเป็นการน าค ามาเชื่อมกัน
แล้วเกิดค าใหม่  
(การเชื่อมจะมีบางส่วนของค าหายไป) 



1.1 ค าหน้าพยัญชนะที่เขียนเรียง
พยางค์ ให้อ่านเรียงพยางค์ต่อกับค า
หลัง ตัวอย่างเช่น 
- พลศึกษา อ่าน พะ-ละ-สึก-สา 
- อารยธรรม อ่าน อา-ระ-ยะ-ท า 
- ศากยวงศ์ อ่าน สา-กะ-ยะ-วง 



1.3 ค าหน้ามีตัวสะกดและตัวตามอ่าน
เสียงตัวสะกดซ้ า ให้ตัวตามอ่านออก
เสียง อะ กึ่งเสียง ตัวอย่างเช่น 
- สัตวแพทย์ อ่าน สัด-ตะ-วะ-แพด 
- อิสรภาพ อ่าน อิด-สะ-หระ-พาบ 
- ทิพยอาสน์ อ่าน ทิบ-พะ-ยะ-อาด 

1.2 พยัญชนะสุดท้ายของค าหน้า
เป็นตัวสะกดให้อ่านออกเสียง 2 
ครั้ง คือ อ่านเป็นตัวสะกดและอ่าน
ซ้ า ตามสระที่ปรากฏ ตัวอย่างเช่น 
- รัชกาล อ่าน รัด-ชะ-กาน 
- กิจกรรม อ่าน กิด-จะ-ก า 
- ศักราช อ่าน สัก-กะ-หราด 



1.5 ค าสมาสบางค าที่ไม่ออกเสียง
แบบสมาส ตัวอย่างเช่น 
- ชลบุรี อ่าน ชน-บุ-รี 
- เพชรบุรี อ่าน เพ็ด-บุ-รี 

1.4 พยัญชนะตัวสะกดของค าหน้า
เป็นอักษรควบแท้ อ่านออกเสียง
ควบกล้ า ตัวอย่างเช่น 
- มาตรฐาน อ่าน มาด-ตระ-ถาน 
- จักรวาล อ่าน จัก-กระ-วาน 



ค าไทยบางค าไม่ใช่ค าสมาส แต่นิยม
อ่านออกเสียงแบบสมาส
ตัวอย่างเช่น 
- ผลไม้ อ่าน ผน-ละ-ไม้ 
- ราชวัง อ่าน ราด-ชะ-วัง 
- เทพเจ้า อ่าน เทบ-พะ-เจ้า 
- พลความ อ่าน พน-ละ-ความ 
- พลเมือง อ่าน พน-ละ-เมือง 





2.1 พยัญชนะวรรคที่เป็นตัวตามไม่
ต้องอ่านเสียงตัวสะกดนั้น 
ตัวอย่างเช่น 
- มัจฉา อ่าน มัด-ฉา 
- วิตถาร อ่าน วิด-ถาน 
- อาชญา อ่าน อาด-ยา 
- สัปตสก อ่าน สั-ตะ-สก 

2.2 ค าที่ในภาษาเดิมออกเสียง อะ 
เรียงพยางค์ อ่านเป็น อะ 
ตัวอย่างเช่น 
- กรณี อ่าน กะ-ระ-นี 
- กรกฎาคม อ่าน กะ-ระ-กะ-ดา-คม 
- ธนบัตร อ่าน ทะ-นะ-บัด 
- สมณะ อ่าน สะ-มะ-นะ 



2.3 ค าที่อ่านออกเสียง ออ ตามหลัก
ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น 
- ธรณี อ่าน ทะ-ระ-นี 
- มรณา อ่าน มอ-ระ-นา 
- บวร อ่าน บอ-วอน 
- วรกาย อ่าน วอ-ระ-กาย 
- มรดก อ่าน มอ-ระ-ดก 

2.4 ค าบางค าอ่านได้ 2 แบบ คือ 
อ่านเรียงพยางค์กับไม่เรียงพยางค์  
ตัวอย่างเช่น 
- กรณี  
- คมนาคม 
- ปรปักษ์ 
- เทศนา 

เป็นต้น 



2.5 ค าที่ ย ล ร ว เป็นตัวสะกดหรือ
เป็นตัวตาม ต้องออกเสียงตัวสะกด
ด้วย ตัวอย่างเช่น 
- กัลบก อ่าน กัน-ละ-บก 
- อัยการ อ่าน ไอ-ยะ-กาน 
- วัชรา อ่าน วัด-ชะ-รา 
- วิทยา อ่าน วิด-ทะ-ยา 
- จัตวา อ่าน จัด-ตะ-วา 

2.6 ค าบางค าอ่านแบบอักษรน าหรือ
อักษรควบ ตัวอย่างเช่น 
- อาขยาน อ่าน อา-ขะ-หยาน 





3.2 ห น า อักษรต่ าเดี่ยวให้อ่าน
เสียงตัว ห กลมกลืนกับอักษรต่ า
เดี่ยวและอ่านออกเสียงพยางค์เดียว
ตัวอย่างเช่น 
- หมู หมา หนู หรูหรา ไหล ใหล 

ไหน หมอ เหงา หงอย  
เป็นต้น 

3.1 พยัญชนะตัวที่น า เป็นอักษรกลาง
หรืออักษรสูง และตัวที่ถูกน ามาเป็นอักษรต่ า
เดี่ยว ให้อ่านตามเสียงวรรณยุกต์ของตัวน าหรือ
มีเสียงวรรณยุกต์ของตัวน าหรือมีเสียง ห ที่

พยางค์หลัง ตัวอย่างเช่น 
- กนก อ่าน กะ-หนก 
- ขยาย อ่าน ขะ-หยาย 



3.3 น าอักษรต่ าเดี่ยว ย ให้อ่าน
กลมกลืนเสียง ย และออกเสียง
พยางค์เดียว ได้แก่ 
- อย่า อยู่ อย่าง อยาก  
และมีค าบางค าไม่อ่านตามกฎเกณฑ์ 
จะอ่านตามความนิยม ตัวอย่างเช่น 
- สมาคม ขมา ไผท ผจง ขจร  

เป็นต้น 





4.1 การอ่านอักษรควบแท้ โดยการ
อ่านออกเสียงพยัญชนะควบกล้ ากับ
พยัญชนะ ร ล ว พร้อมกัน 
ตัวอย่างเช่น 
- กลอง ครอบ พราย ตรวจ 

เปลี่ยน ผลาญ ไขว่ ครัว  
เป็นต้น 

4.2 การอ่านอักษรควบไม่แท้ โดย
การอ่านออกเสียงพยัญชนะควบ
กล้ าตัวหน้าเพียงเสียงเดียว คือ ทร 
สร ศร ออกเสียงเป็น ซ 
ตัวอย่างเช่น 
- ทราย เทริด ไทร ทรุด ทราม 

ทราบ ทรวง พุททรา อินทรี 
ทรวดทรวง สร้อย เสริม สร้าง 
แสร้ง เศร้า ศรี จริง 

เป็นต้น 





5.1 จ านวนเลขตั้งแต่ 2 หลักขึ้นไป 
ถ้าตัวเลขตัวท้ายเป็นเลข 1 ให้ออก
เสียง เอ็ด 

5.2 ตัวเลขที่มีจุดทศนิยม  
- ตัวหน้าจุดทศนิยม ให้อ่าน แบบ

จ านวนเต็ม ตัวเลขหลังจุด
ทศนิยมให้อ่านเรียงตัว 

- ตัวเลขที่เป็นเงินตราหรือหน่วย
นับ ให้อ่าน ตามหน่วยเป็นเงิน 
หรือหน่วยนับนั้น ๆ 



5.3 การอ่านตัวเลขบอกเวลา 
- การอ่านชั่วโมงที่ไม่มีจ านวน

นาที เช่น 05.00 น. อ่านว่า 
ห้า-นา-ลิ-กา เป็นต้น 

- การอ่านจ านวนชั่วโมง นาที 
และวินาที อ่านจาก หน่วยใหญ่
ไปหน่วยย่อย 

5.4 การอ่านเวลาที่มีเศษของวินาที 
เช่น 2 : 03 : 47.80 อ่านว่า สอง-
นา-ลิ-กา-สาม-นา-ที-สี่-สิบ-เจ็ด-
จุด-แปด-สูน-วิ-นา-ที 



5.5 การอ่านตัวเลขที่แสดงมาตรา
ส่วนหรืออัตราส่วน เช่น  
1 : 200,000 อ่านว่า หนึ่ง-ต่อ-
สอง-แสน เป็นต้น 

5.6 การอ่านตัวเลขหนังสือราชการ 
นิยมอ่านแบบเรียงตัว เช่น หนังสือ
ที่ ศธ 0030.01/605 ลว. 15 
มกราคม 2553 อ่านว่า หนังสือที่สอ
ทอสูนสูนสามสูนจุดสูนหนึ่งทับหก
สูนหนึ่ง ลงวันที่สิบห้ามะกะราคม 
พุดทะสักกะหราดสองพันสี่ร้อย
สามสิบหก 



5.7 การอ่านเลข ร.ศ. ที่มีการเทียบ
เป็น พ.ศ. ก ากับ เช่น  
ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) อ่านว่า รัด
ตะนะโกสินสกร้อยสิบสอง ตรงกับ
พุดทะสักกะหราดสองพันสี่ร้อย
สามสิบหก 

5.8 การอ่านบ้านเลขที่  
- การอ่านบ้านเลขที่ ซึ่งตัวเลข 2 
หลัก ให้อ่านแบบเรียงตัว เช่น 
บ้านเลขที่ 97/258 อ่านว่า 
บ้านเลขที่เก้าสิบเจ็ดทับสองห้าแปด 



- การอ่านบ้านเลขที่ ซึ่งมีตัวเลข 
3 หลักขึ้นไป ให้อ่านแบบ
จ านวนเต็มหรือแบบเรียงตัวก็ได้ 
ส่วนตัวเลขหลังเครื่องหมาย (/) 
ให้อ่านแบบเรียงตัว 

- การอ่านบ้านเลขที่กลุ่มตัวเลขที่
มี 0 อยู่ข้างหน้า ให้อ่านเรียงตัว
เสมอ 

5.9 การอ่านรหัสไปรษณีย์ ให้อ่าน
แบบเรียงตัว 



5.10 การอ่านหมายเลขทางหลวง
ให้อ่านตัวเลขแบบเรียงตัว 





6.1 การอ่านค าหรือข้อความที่มี
เครื่องหมายวงเล็บก ากับอยู่ ให้อ่าน
ว่า วงเล็บเปิด...วงเล็บปิด 

6.2 การอ่านเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“...”) ให้อ่าน 
อัญประกาศเปิด...อัญประกาศปิด 



6.3 การอ่านเครื่องหมายไม้ยมก 
เช่น ให้อ่านซ้ าค าหรือข้อความ 


