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บัญชรลายคราม 

เสียง ว ควบ* 
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ว ที่เป<นพยัญชนะต@นคำ ไมBคBอยมีเรื่องนBาสนใจควรกลBาวถึง แตB ว ควบนั้นนับวBามีความสำคัญ    

ไมBแพ@ ร ล ควบ เพราะคงเปGนเสียงที่ออกเสียงยาก จึงมีคําที่ควบกลำ้กันไดRสนิทกับพยัญชนะตRนเพียงไมUกีค่ำ 

ทั้งบางเสียงยังมีคนออกเสียงไดRไมUถนัด ออกเสียงเปGนอยUางอื่นไปก็มี  เสียง ว หายไปเลยก็ม ี

ถRาจะวUา ว ควบออกเสียงยาก ก็เห็นจะตรงที่เวลาออกเสียงตRองหUอริมฝ[ปากพรRอม ๆ กับที่ลิ้นตRองกัก

ลมหายใจไวRตามสUวนตUาง ๆ ภายในปาก กUอนที ่จะระเบิดเสียงออกมาพรRอมกัน ถRาหUอริมฝ[ปากนRอยหรือ    

คลายออกเร็ว กUอนที่ลมหายใจจะระเบิดเปGนเสยีงออกมาจากปาก เสียง ว ควบก็จะไมUชัดเจนกลายเปGนเสียงอืน่

ไปไดRงUาย 

ในภาษาไทยกลาง เสียง ว ควบที่ควบกับพยัญชนะต:นได:สนิท ในป>จจุบันมีอยูD ๓ เสียง เทDาน้ัน คือ กว 

ขว กับ คว ไดRแกUคํา กวัก กวัด กวาด กวาง กวRาง กวUา แกวUง ไกว ขวักไขวU ขวัญ ขวับ ขวา ขวาก ขวาง ขวRาง 

ขวาน ขวิด ไขวR ควัก ควัน คว่ัน ควRา ควาก ควาน ควRาน ความ ควาย คว่ำ แคว แควก แควRน   รวมแลRวก็ม ี

ไมUกี่คํา นอกนั้นถึงจะมีเสียง ว อยูUดRวย แตUก็หาอUานออกเสียงควบซึ่งเปGนเสยีงที่ออกพรRอมกันสองเสียงไดRไมU 

เสียงพยัญชนะตRนกับ ว ควบ จะแยกเสียงกัน จนดูเหมือนเปGนคนละพยางคb เชUน จวัก เตว็ด ถวิล ทวาย ผวา 

สวาย ซึ่งแสดงใหRเห็นวUาการออกเสียง ว ควบพรRอมกับพยัญชนะตRน จ ต ถ ย ผ ส เหลUานี้เปGนเรื่องยาก เมื่อ

ออกเสียงพรRอมกันไมUไดR จึงตRองออกเสียงคนละท ี

ยังมีเสียง ว ที่ควบกับพยัญชนะตRนเสียงอื่นและหายไปแลRวในปdจจุบนั ทั้งน้ีเพราะปรากฏวUา ในหนังสือ

จินดามณมีีเขียนคํา ไหวR เปGน ไหง:ว หวาดไหว เปGน หงวาดไหงว  หว่ันไหว เปGน หงว่ันไหงว ซึ่งตRองสันนิษฐาน 
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ไวRกUอนวUา คนในสมัยน้ันออกเสียง งว ควบกันไดR และมีเสียงน้ีอยูUในระบบเสียงของไทย แตUก็คงเปGนเสียงที่ออก

ไมUไดRง Uาย ๆ จึงรักษาไวRไมUไดRตRองเลือกเอาระหวUาง ง กับ ว  ในที่สุด  ง หายไป เหลือแต@เพียงเสียง ว 

เชUนเดียวกับช่ือสกุล เหงว่ียน ของ ญวน เราทิ้ง ว  ออกเสียงเปGน เหงียน ในภาษาเหนือ คำ วุRน ออกเสียง งุ:น  
นUาสงสัยวUา เดิมจะออกเสียงเปGน งวุRน ตUอมาเสียง ว  ควบหายไป จึงกลายเปGน งุRน แตUเสียง งว ควบเขาก็ยังมีใชR 

ไดRแกU คํา งว:าย ที่แปลวUา เหลียวมา หันกลับ  ถ่ินอื่นใชR หวDาย เราใชRบDาย เชUน บUายหัวเรือ 

ถRาเทียบคําภาษาภาคกลางกับภาคอื่น ๆ  จะเห็นวUาในภาษาถิ่นเชUน ภาษาเหนือมีคำหลายคำที ่มี ว 
ควบ แตDในภาษาภาคกลาง เสียง ว ควบน้ันไมDปรากฏ ไดRแกUคํา ซวDาน คือ ซUาน  สวDาย คือ สUาย  โยก  แขวด 
แปลวUา วงไปรอบ ๆ เห็นจะตรงกับคํา แวด ของเรา และที่เสียงเปลี่ยนไปดRวยภาคกลางก็มีคือ ขวาย เปGน สาย 

(เวลา)  ดูแควน เปGน ดูแคลน ยังมีเสียง ยว ควบในคํา ยวDาม นับไดRวUาเปGนเสียงแปลก ไมUมีใชRในภาษาภาคกลาง

และถ่ินอื่น ๆ ภาษาคําต่ีมีคํา หวUาม แปลวUา เอามือขRางเดียวกําไวR ภาษาพDาเกD มี วDาม แปลวUา จับ ฉวย ที่อาจ

เปGนคําเดียวกับ ยวDาม อนึ่งในภาษาไทยขาวยังมีคำ คว่ี ที่เราออกเสียง ขี่ แมRภาษาถิ่นอื่นก็ไมUมีเสียง ว ควบ

เชUนน้ัน 

ถRานําภาษาถ่ินตUาง ๆ มาเทียบโดยสรุป จะเห็นไดRวUาเสียง ว ควบออกเสียงไปตBาง ๆ ในถ่ินตBางกันคือ 

๑. เสียง ว หายไป ไดRแกU คว่ำ เปGน ขํา  ขว้ัน เปGน ค้ัน  ในภาษาไทยขาว ควาย เปGน ค:าย  กวRาง เปGน 

กDาง  ขวา เปGน ขา  กวาง เปGน กRาง  ในภาษาพUาเกU อUายตอน และคําต่ีในอัสสัม 

๒. เสียงพยัญชนะต@นหายไป แสดงวUาพยัญชนะตRนควบกับ ว ควบ แยกกันไดRเปGนคนละพยางคb ใคร

ออกเสียง ว ควบไมUไดR ว หายไป ใครออกเสียงพยัญชนะตRนควบกับ ว ไมUถนัด เสียงพยัญชนะตRนก็หายไป ทําใหR

เหมือนดูวUา พยัญชนะตRนจะเพิม่เขRามาภายหลัง อยUางอุปสรรคในเขมรหรือบาลสีันสกฤต เมื่อไมUตRองการก็ถอด

ทิ้งไปไดR ถRาตRองการเอาไวR ก็กลมกลืนเสียงไปกับ ว คําที่เสียงพยัญชนะตRนหายไปในถ่ินตUาง ๆ มีดังน้ีคือ 

ภาษาไทยนุง  ควาย เปGน ตูหวDาย  ควัน เปGน หว่ัน  

ภาษาไทยขาว     แกวUง เปGน ว้ิง   ว้ิงจิ้งจsา คือ แกวUงชิงชRา  

ภาษาอUายตอน  ไกว เปGน ไหว   ไหวมือ คือ แกวUงแขน  

ภาษาพUาเกU  กวัก เปGน ว่ัก   ใชRเวลานกกระพือป[ก  

ภาษาภาคใตR ไกว เปGน เว     เวเปล คือ ไกวเปล กวUา เปGน หวDา 
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๓.พยัญชนะต@น กับ ว ควบ แยกเสียงกันไปเป<นคนละพยางคV จริงอยูU ว ที่ควบมากับพยัญชนะบาง

เสียงในภาษากลางควบไดRไมUสนิท เชUน ตวัด ตวาด แตUก็ไมUถึงกับแยกเสียงกันไปเปGนคนละพยางคb ดังมีปรากฏ

ในภาษานราธิวาสที่ออกเสียงคํา แกวUง เปGน ข่ือแวง (จากพจนานุกรมภาษาถ่ินปdกษbใตRฉบับรUาง) 

 

๔. เสียงเปลี่ยนเป<นอยBางอ่ืน 

ก.เปGนเสียงสระที่เน่ืองกัน ดRวยเหตุที่ ว เปGนเสียงที่เวลาออกเสียงตRองหUอริมฝ[ปาก และสUวนหลงัของลิน้

กับเพดานอUอน (อยูUขRางหลังใกลRบรเิวณคอ) เปGนที่ลมหายใจมากระทบ เมื่อเสียงเปลี่ยนเปBนสระ สระท่ีเน่ืองกับ

เสียง ว จึงเปBนสระหลังไดFแก@ ออ โอ และอัว  มีคํา คว่ำ เปGน คDอม  ควัก เปGน ค:อก ในภาษาไทยใหญU  ควัน 

เปGน ค:อน  ขวัญ เปGน ขอน ในภาษาพUาเกU  และ คว่ำ เปGน โขDม ในภาษาพUาเกU  สUวนภาษาอีสานและไทยขาว

ออกเสียง ว ควบที่มากับสระ อะ อาเปGนอัว เชUน ความเปGนควม กวRางเปGนก:วง ขวาเปGนขัว 

ข. คว ขว เปGน ฝ ฟ แมRวUาจะไมUมีคําใดมีเสียง คว กลายเปGน ฟ บันทึกไวRเปGนหลักฐาน ก็ยังปรากฏวUา มี

คนไม@นFอยออกเสียงคําท่ีมี กว หรือ ขว คว ควบเปBน ฝ พ เชUน กวาด เปGน ฝาด  ควาย เปGน ฟาย   ขวา เปGน

ฝา ทั้งที่การออกเสียง ฝ ฟ ที่จะตRองใหRลมดันออกมาตามไรฟdน ก็ไมUไดRงUายกวUาการหUอริมฝ[ปากเวลาออกเสียง ว 

สักเทUาใดนัก สUวนภาษาภาคใตR ตรงขRามกัน คือ คําที่เปBน ฝ ฟ ในภาษาภาคกลางมักเปBน ขว คว ควบใน

ภาษาของเขา เชUน คํา ฟาน บันทึกไวRวUา ควาน  สUวนคําอื่น ๆ ก็มักจะออกเสียงเปGน ขว คว โดยมาก เชUน ขRาง

ฝา เปGน ขRางขวา 

ผูFที่เห็น ฝ ฟ ออกเสียงยาก ถึงกับออกไม@ไดFเลยเห็นจะไดFแก@ภาษาเขมร ที่ตFองใชFเสียง หว แทน   

คําฟuลลิปปuนสb ออกเสียงเปGน หฺวิลิปปTน   ออฟฟuศ เปGน ออหวิฺส   ฝvก เปGน หฺวึก  แตUภาษามอญ กลับออกเสียง 

สฺว ชฺว (ตามตัวอักษรที่บันทึกไวR) เปBน ฟ เชUน สวฺะ (ตรงกับคําสวะของเรา) เปGน ฟ และ ชฺว (ศพ) ก็เปGน เฝะ 

จะกลUาววUาเสียง ฟะ เปGนเสียงงUายกวUา สฺว หรือ ชฺว จึงกลายเปGน ฟ (ที่เปGน คฺว ก็มี ไดRแกU สฺวา ที่แปลดอกบัว 

ออกเสียง คฺวา ก็มี ฟาก็มี) หรือวUา มอญมีเสียง ฟ แตUไมUมีตัวเขียน จึงคิดตัวเขียนขึ้นเปGน สฺว กับ ชฺว แลRว

กําหนดใหRออกเสียงเปGน ฟ อยUางไหนถูกตRองกวUากัน เปGนเรื่องกำหนดไดRยาก แตUคําบาลีสันสกฤตที่มอญยืมมา

ใชR และมี สฺว ควบ มอญออกเสียงเปGน ฟ ไปดRวยก็มีเชUน  สฺววฺ (จาก สฺวรค) ออกเสียง เปGน ฟอ ซึ่งเปGนการ

ยืนยันประเด็นแรกที่วUามอญออกเสียง สฺว ไมUถนัด เสียงจงึกลายเปGน ฟ ไป แตUถRาจะถามวUา ทำไมถึงไดRออกไมU

ถนัด ในเมื่อบางคําก็ออกเสียงไดR เชUน สฺวหb (คําตอบ) ออกเสียงเปGน สะโวะ เชื่อวUาใครก็คงตอบไมUไดR แมRแตU

เจRาของภาษาเอง. 
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