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 หนังสือเลมนี้ปรับปรุงแกไขจากรายงานการวิจัยที่เขียนขึ้นระหวางที่ผูเขียนลาไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรูทางวิชาการในปพ.ศ.2548  เพื่อทําวิจัยเรื่อง“ระบบการถอดอักษร
ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: แนวทางและการพัฒนา” ซึ่งเปนโครงการวิจัยที่ไดรับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2546 - มิถุนายน 2548  งานวิจัยที่ทํานั้นเนนศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมถอดอักษรไทยเปนโรมันและโปรแกรมทับศัพทภาษาอังกฤษเปนไทย งานวิจัยนี้
เริ่มตนจากความตองการใชงานจริง โดยผูวิจัยคิดวาปญหาของการถอดอักษรที่แตกตางกัน
แมวาทางราชบัณฑิตยสถานจะไดวางหลักเกณฑการถอดอักษรเอาไวแลว มีสาเหตุจากการที่
คนทั่วไปมักละเลยไมใชหลักเกณฑที่วางไวและเลือกถอดอักษรเองตามสะดวก แตหากสามารถ
พัฒนาโปรแกรมดังกลาวได ก็จะไดเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการถอดอักษรระหวาง
ภาษาไทยและอังกฤษได ซึ่งจะชวยใหการถอดอักษรระหวางภาษาไทยและอังกฤษเปนไปตาม
มาตรฐานมากขึ้น โดยผลที่ไดจากโครงการในสวนของโปรแกรมถอดอักษรไทยเปนโรมันนั้น
สามารถทํางานไดถูกตองตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน และไดเผยแพรแกสาธารณะให
ดาวนโหลดโปรแกรมดังกลาวไปใชงานไดฟรีที่ http://www.arts.chula.ac.th/~ling/tts/  สวน
โปรแกรมทับศัพทภาษาอังกฤษนั้นไดผลไมดีพอเทาที่ตองการ 

ในการทําวิจัยดังกลาว ผูวิจัยจําเปนตองรวบรวมองคความรูพื้นฐานเรื่องอักขรวิธีของ
ภาษาไทยเพื่อนํามาสอนใหคอมพิวเตอรเขาใจอักขรวิธีภาษาไทย  การสอนใหคอมพิวเตอร
สามารถแยกแยะวาขอความภาษาไทยที่ใหนั้นถูกตองตามหลักอักขรวิธีหรือไมและควรจะอาน
อยางไรนั้น จําเปนตองอาศัยองคความรูที่เปนระบบมีขั้นตอนชัดเจนซึ่งผูวิจัยไดสรุปจาก
การศึกษาคนควาเอกสารและตําราไวยากรณไทยตางๆที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองแกปญหาคํา
ตางๆที่ไมไดอานออกเสียงตรงตามรูป ส่ิงที่ผูเขียนไดระหวางการทําวิจัยดังกลาว คือ ไดเห็น
ความเปนระบบของอักขรวิธีภาษาไทยซึ่งเปนส่ิงที่บรรพชนไดวางหลักและใหคําอธิบายไวอยาง
เปนระบบ ตรงกันขามกับระบบอักขรวิธีภาษาอังกฤษที่ผานการเปลี่ยนแปลงมามากจนทําใหรูป
ตัวเขียนและคําอานไมสัมพันธกันชัดเจนเทาภาษาไทย  หนังสือเลมนี้เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรองค
ความรูดังกลาว  โดยผูเขียนหวังวาการนําเสนอความรูเกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาไทยอยางเปน
ระบบชัดเจนจะทําใหผูอานทั่วไปสนใจและเขาใจหลักภาษาไทยโดยเฉพาะเรื่องอักขรวิธีมากขึ้น
และเห็นวาไมใชความรูโบราณที่นาเบื่อแตอยางไร แตกลับเต็มไปดวยรายละเอียดอันซับซอน
และมีความนาสนใจไมนอยไปกวาความรูในศาสตรอื่นๆ   
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 นอกจากเรื่องอักขรวิธีไทย  ความรูเรื่องการถอดอักษรระหวางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษก็เปนเรื่องที่นาสนใจที่จะชวยใหผูอานเขาใจเรื่องหลักอักขรวิธีไทยไดดีมากขึ้น  
การถอดอักษรระหวางภาษาเปนกระบวนการที่ใชสําหรับแปลงคําจากระบบภาษาหนึ่งมาสูอีก
ระบบหนึ่ง โดยจะเปนการแปลงคําจากภาษาตางประเทศเขามาในระบบภาษานั้น เชน  แปลง
จากคําภาษาอังกฤษโดยเขียนใหมดวยตัวอักษรไทย (Edward -> เอดเวิรด) หรือแปลงจากคํา
ไทยเปนภาษาอังกฤษโดยใชตัวอักษรโรมัน (สมชาย -> Somchai)  การถอดอักษรระหวาง
ภาษาจึงตองอาศัยทั้งความรูเรื่องตัวอักษรและระบบเสียงของทั้งสองภาษา  ความแตกตางของ
ระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษจึงทําใหการถอดอักษรระหวางภาษาทั้งสองเปนเรื่องซับซอน  
เปนที่ถกเถียงและมีระบบที่ใชกันหลากหลาย  ซึ่งดูเหมือนเปนส่ิงที่คนทั่วไปยังไมเขาใจมากนัก  
ผูเขียนจึงพยายามรวบรวมระบบการถอดอักษรแบบตางๆ  รวมทั้งนําเสนอขอถกเถียงที่ผานมา
เกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกตางในเรื่องแนวทางการถอดอักษรตลอดจนถึงขอวิตกกังวลเรื่อง
ผลกระทบของระบบการถอดอักษรที่อาจเกิดขึ้นกับระบบอักขรวิธีไทยในอนาคต ซึ่งเปนประเด็น
ที่นาสนใจยิ่ง เพราะแมวาการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเปนเรื่องธรรมชาติ แตเราก็สามารถ
คาดการณและวางแผนปองกันไมใหอักขรวิธีไทยเบี่ยงเบนจากระบบที่เปนอยูได การเปลี่ยน
วิธีการสะกดอยางเชน การไมเขียนไมไตคูรวมกับรูปวรรณยุกตในปจจุบันสงผลใหเกิดความ
กํากวมของการอานสระสั้นยาว การทับศัพทภาษาอังกฤษที่ทําใหอานออกเสียงไมตรงตามรูป
เขียนก็เชนกัน ในระยะยาวแลวยอมสงผลกระทบตอหลักอักขรวิธีไทยอยางมาก ผูเขียนหวังวา
ประเด็นตางๆที่รวบรวมมาเสนอในที่นี้ คณาจารยและผูรูภาษาไทยทั้งหลายจะไดรวมกันคิดและ
วางแผนนโยบายภาษาอยางรัดกุมเพื่อประโยชนของชนรุนหลัง 
 หนังสือเลมนี้ประกอบดวยเนื้อหาสามสวน  สวนแรกเปนการนําเสนอความรูพื้นฐาน
ทางดานอักขรวิธีภาษาไทย  สวนนี้กลาวถึงระบบตัวเขียนในภาษาไทย  โดยเริ่มจากจํานวน
ตัวอักษรที่ใชในภาษาไทย  ซึ่งประกอบดวยตัวอักษรพยัญชนะ  ตัวอักษรสระ ตัวอักษร
วรรณยุกต  และตัวอักษรพิเศษอื่นๆ  การวางตําแหนงของตัวอักษรตางๆ  การประสมอักษรใน
ภาษาไทย  คําเปนและคําตาย  ความสัมพันธระหวางอักษรสามหมูและการผันวรรณยุกตใน
ภาษาไทย  การใชอักษรนําอักษรตาม  การใชตัวอักษรควบกล้ํา   ความสัมพันธระหวางรูป
พยัญชนะ/สระกับเสียงพยัญชนะ/สระ   หลักในการออกเสียงอักษรนําอักษรตาม  และอักษรควบ
กล้ํา  โดยจะประมวลความเหมือนและความตางที่มีการกลาวถึงในเรื่องเหลานี้เทาที่พบในตํารา
ไวยากรณตางๆ พรอมทั้งเปรียบเทียบตัวอักษรนํา  อักษรตาม  และการควบกล้ําที่พบจริงจาก
ขอมูลตัวเขียนในพจนานุกรมไทย   ซึ่งกฎการประสมอักษรเหลานี้สามารถนําไปประยุกตให
คอมพิวเตอรอานคําไทยได   จากนั้นจะนําเสนอคําที่เปนปญหาที่อานออกเสียงไมตรงตามรูป  
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ไมเปนไปตามกฎการออกเสียงอักษรนําอักษรตาม  เพราะคําเหลานี้จะเปนปญหาสําหรับการ
ประมวลผลภาษาตามกฎ   
 สวนที่สองกลาวถึงการถอดอักษรจากไทยเปนอังกฤษ โดยจะกลาวถึงการถอด
อักษรไทยเปนโรมันตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน  และการถอดอักษรไทยแบบอื่นๆ เชน 
ระบบการถอดอักษรไทยของศาสตราจารย  ยอรช เซเดส  ระบบการถอดอักษรไทยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ระบบการถอดอักษไทยที่ใชในหองสมุดตางประเทศ 
รวมไปถึงระบบการถอดอักษรไทยอื่นๆ ตามที่พบใชจริง เชน  การถอดเพลงไทยคาราโอเกะ  
ซึ่งจะไดกลาวเปรียบเทียบความแตกตางของการถอดอักษรไทยในระบบตางๆ  และ
วัตถุประสงคการใชที่แตกตางกันไป  รวมถึงผลการประเมินการถอดอักษรไทยเปนโรมันที่พบใน
การเขียนชื่อและนามสกุลไทย 

 สวนที่สามกลาวถึงการถอดอักษรจากคําอังกฤษเปนไทยหรือการทับศัพทภาษาอังกฤษ
เปนไทย โดยจะกลาวถึงเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน  
การทับศัพทในระบบอื่นๆ เชน การทับศัพททางการแพทย  การทับศัพทแบบถายเสีบง  และ
การทับศัพทที่พบในเอกสารของราชบัณฑิตยสถาน  ซึ่งจะไดกลาวเปรียบเทียบความแตกตาง
ของการทับศัพทที่พบ  และอภิปรายถึงปญหาและผลกระทบของการทับศัพทภาษาอังกฤษที่
อาจมีตอระบบอักขรวิธีไทย 

 

 

วิโรจน อรุณมานะกุล 

7 เมษายน 2550 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานนี้เขียนขึ้นโดยอาศัยความรูที่ไดจากการทําวิจัยเรื่อง “ระบบการถอดอักษรระหวาง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : แนวทางและการพัฒนา” เปนพื้นฐาน ซึ่งโครงการวิจัยนี้ไดรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในระหวางเดือนกรกฎาคม 2546 - มิถุนายน 2548    

ขอมูลตางๆในเรื่องของอักขรวิธีซึ่งไดรวบรวมจากตําราหนังสือและบทความตาง ๆ 
ผูเขียนพยายามใหแหลงที่มามากที่สุด  แตอาจมีตกหลนหรือไมสามารถจดจําไดบางวามาจาก
แหลงใด  โดยเฉพาะตัวอยางคําตางๆ ซึ่งไดจากการจดบันทึกตัวอยางคําที่นาสนใจและเปน
ตัวอยางที่ตรงกับประเด็นที่ผูเขียนตองการอธิบาย  ทําใหผูเขียนอาจจะไมสามารถแจกแจงได
ครบถวนวาตัวอยางคําเหลานั้นมาจากแหลงใดบาง   จึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย  แตผูเขียนก็
เชื่อวา ความรูเปนส่ิงที่สืบทอดตอกันมา  คุณูปการของงานแตละชิ้นนั้นยอมตองอาศัยงานอื่นๆ
ที่ผานมา ซึ่งไดมีผูศึกษาและเขียนไวเปนวิทยาทาน  หากงานเขียนนี้จะมีประโยชนใดใด  ก็เปน
เพราะความรูและขอคิดที่ผูเขียนไดจากหนังสือและตําราตางๆที่ไดนํามาใชศึกษาในที่นี้  จึงขอ
ยกความดีใดใดที่จะมีใหแกผูเขียนงานทั้งหลายในบรรณานุกรมนี้  รวมถึงครูอาจารยภาษาไทย
ที่ไดส่ังสอนความรูทางภาษาไทยแกผูเขียนมา   

สุดทายนี้  ผูเขียนขอขอบคุณนายคเชนทร ตัญศิริ นิสิตภาควิชาภาษาศาสตรที่ชวย
ออกแบบปกหนังสือเลมนี้  และขอขอบคุณคณาจารยในภาควิชาภาษาศาสตร  และศูนยการ
แปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ  ที่ไดเสียสละรับงานตางๆ ทั้งภาระงานสอนและงานบริหาร
ธุรการแทนผูเขียน  ทําใหผูเขียนไดมีโอกาสเขียนรายงานการวิจัยในระหวางการลาปฏิบัติงาน
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการในปพ.ศ. 2548  ซึ่งเปนตนฉบับที่ผูเขียนนํามาปรับแกไขเพิ่มเติม
และตัดสวนที่เปนเรื่องทางเทคนิคโปรแกรมคอมพิวเตอรออกไปเพื่อใหเหมาะสมกับผูอานทั่วไป
จนออกมาเปนหนังสือเลมนี้ 
 

 

วิโรจน อรุณมานะกุล 

7 เมษายน 2550 
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ตอนที่ 1 

อักขรวิธีภาษาไทย 

 

1. เกร่ินนํา 

 โดยทั่วไป  ภาพลักษณของตําราไวยากรณไทยหรือวิชาหลักภาษาไทยมักจะไมเขากัน
กับภาพลักษณของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี   วิชาหลักภาษาไทยทําใหเรานึกถึงเรื่องราว
เกาแกที่เปนกฎเกณฑระเบียบตางๆ   เปนส่ิงที่คนทั่วๆไปยากจะชื่นชอบนอกจากครูอาจารยที่
สอนวิชาภาษาไทยเองหรือผูที่สนใจภาษาไทยจริงๆ   ชวนใหนึกถึงภาพของคนที่คอนขางเปน
คนอนุรักษและนิยมความเปนไทย  สวนวิชาทางคอมพิวเตอรทําใหเรานึกถึงเรื่องทางเทคโนโลยี
และความเปนสมัยใหม   เปนเรื่องที่คนทั่วไปสนใจอยากรู   ชวนใหนึกถึงภาพของคนสมัยใหมที่
สนใจแตเทคโนโลยีโดยไมรูจักคุณคาวัฒนธรรมอันดีงามของไทย   ภาพลักษณทั้งสองนี้ดู
เหมือนจะอยูแยกจากกันคนละขั้ว   แตแทจริงแลว  หากเรามองคอมพิวเตอรเปนเพียงอุปกรณ
อยางหนึ่งที่สามารถนํามาเสริมสรางความเขาใจในเรื่องตางๆไดดีขึ้น   ความแตกตางระหวางขั้ว
ทั้งสองก็จะสลายไป   หากใครเคยดูสารคดีหรือภาพยนตรเกี่ยวกับไดโนเสารที่ฉายในปจจุบัน  
จะเห็นวาการใชคอมพิวเตอรสรางภาพเคลื่อนไหวมีสวนชวยใหนักดึกดําบรรพวิทยาไดมองเห็น
ส่ิงที่ตนเองคิด  เห็นวาสมมติฐานเรื่องตางๆของโครงสรางกระดูกและการเคลื่อนไหวนั้นเปนไป
ไดหรือไมผานการจําลองภาพการเคลื่อนไหวของไดโนเสารเหลานั้นผานทางคอมพิวเตอร    เรา
เองก็สามารถใชประโยชนจากคอมพิวเตอรในการศึกษาทําความเขาใจกับภาษาไทยไดใน
ลักษณะคลายๆกัน   เพราะคอมพิวเตอรอาจทําใหเราไดเห็นภาพของกฎเกณฑตางๆที่เขียนไว
ในตําราไวยากรณไทยไดโลดแลนมีชีวิตชีวาขึ้นมา   ไดเห็นวากฎเกณฑทั้งหลายที่สอนกันในชั้น
เรียนนั้นยังคงมีตัวตนอยูจริง   หากทําไดดังนี้  การเรียนการสอนภาษาไทยก็อาจจะนาสนใจ
มากขึ้นสําหรับคนรุนใหมๆ    นอกจากนี้  การพยายามสอนคอมพิวเตอรใหเขาใจอักขรวิธี
ภาษาไทยเปนเหมือนการพยายามสอนนักเรียนที่ไมมีความรูใดใดเกี่ยวกับภาษาไทยเลย   ซึ่ง
หากเราสามารถหากฎเกณฑตางๆมาอธิบายใหกับคอมพิวเตอรได   เราก็ยอมจะสามารถสอน
อักขรวิธีภาษาไทยใหกับบุคคลใดก็ไดซึ่งไมจํากัดวาจะตองเปนคนไทยดวย     ซึ่งสามารถทําได
โดยการพยายามรวบรวมและสรุปกฎเกณฑตางๆที่กลาวไวในตําราหลักภาษาไทยทั้งหลาย  ให
ออกมาเปนกฎเกณฑตางๆที่ชัดเจนเพื่อใชสอนคอมพิวเตอรใหเขาใจหลักภาษาไทย   จากนั้นจึง
ใหคอมพิวเตอรใชความรูที่ไดจากกฎเกณฑตางๆที่กําหนดตรวจสอบดูกับขอมูลภาษาไทยจริงๆ
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เพื่อจะไดพิสูจนวาภาษาไทยจริงๆแลวสามารถอธิบายไดตามกฎเกณฑตางๆท่ีกลาวไวใน
หนังสือไวยากรณไทยทั้งหลายจริงหรือไม     

แตในชั้นตนนี้  ผูเขียนคงจะตองจํากัดเรื่องของหลักภาษาไทยเฉพาะเรื่องของอักขรวิธี
ภาษาไทยหรือวิธีการประสมตัวอักษรในภาษาไทยเทานั้น   เพราะถือวาเปนความรูขั้นพื้นฐาน
ที่สุดของการใชภาษาไทย   ดังนั้น  เปาหมายแรกของงานสวนนี้คือ การทําใหคอมพิวเตอรมี
ความรูความเขาใจอักขรวิธีภาษาไทย   ซึ่งการที่จะทําเชนนั้นได  ขั้นแรกก็คงตองศึกษาเรื่อง
ของอักขรวิธีภาษาไทยตามที่มีกลาวถึงในตําราภาษาไทยตางๆโดยละเอียด    ในที่นี้ ผูเขียน
เลือกหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดีสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช   ประถม ก กา (ไม
ทราบผูแตง)   ปฐมมาลาของพระเทพโมฬี   อักษรนิติของพระอมราภิรักขิต  มูลบทบรรพกิจ
ของพระยาศรีสุนทรโวหาร  หลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร   หลักภาษาไทยของกํา
ชัย ทองหลอ  และลักษณะและการใชภาษาไทยของ บรรจบ พันธุเมธา  ซึ่งหนังสือเหลานี้เปน
ตําราเรียนภาษาไทยที่ใชต้ังแตสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปจจุบัน   โดยผูเขียนจะพยายาม
อธิบายเปรียบเทียบหลักในเรื่องอักขรวิธีพรอมกับตรวจสอบวาเปนกฎเกณฑที่มีกลาวไวแตเดิม
หรือไม    และจะพยายามอธิบายเปนภาษางายๆใหผูอานทั่วไปเขาใจและรับรูรวมกัน 

 ความรูเรื่องอักขรวิธีไทยในบทนี้ ผูเขียนจะกลาวถึงระบบตัวเขียนในภาษาไทย  โดย
เริ่มจากจํานวนตัวอักษรที่ใชในภาษาไทย  ซึ่งประกอบดวยตัวอักษรพยัญชนะ  ตัวอักษรสระ 
ตัวอักษรวรรณยุกต  และตัวอักษรพิเศษอื่นๆ  การวางตําแหนงของตัวอักษรตางๆ  การประสม
อักษรในภาษาไทย  คําเปนและคําตาย  ความสัมพันธระหวางอักษรสามหมูและการผัน
วรรณยุกตในภาษาไทย   การใชตัวอักษรนําอักษรตาม   การใชตัวอักษรควบกล้ํ า   
ความสัมพันธระหวางรูปพยัญชนะ/สระกับเสียงพยัญชนะ/สระ   หลักในการออกเสียงอักษรนํา
อักษรตาม  และอักษรควบกล้ํา  โดยจะประมวลความเหมือนและความตางที่มีการกลาวถึงใน
เรื่องนี้เทาที่พบในตําราไวยากรณตางๆ พรอมทั้งเปรียบเทียบตัวอักษรนํา  อักษรตาม  และการ
ควบกล้ําที่พบจริงจากขอมูลตัวเขียนในพจนานุกรมไทย   ซึ่งกฎการประสมอักษรเหลานี้
สามารถนําไปประยุกตใหคอมพิวเตอรอานคําไทยได   จากนั้นจะนําเสนอคําที่เปนปญหาที่ออก
เสียงไมตรงตามรูป  ไมเปนไปตามกฎการออกเสียงอักษรนําอักษรตาม  เพราะคําเหลานี้จะเปน
ปญหาสําหรับการประมวลผลภาษาไทยได   

1.1 ตําราเรียนภาษาไทย 

 ตําราเรียนภาษาไทยที่เกาที่สุดที่มีบันทึกไวคือ หนังสือจินดามณี  ซึ่งเปนตําราที่ใชมา
แตสมัยกรุงศรีอยุธยา  ในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช  (พ.ศ.2215) แตงโดยพระโหราธิบดี  
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เนื่องจากเปนการคัดลอกตอๆกันมาจึงอาจมีการคลาดเคลื่อนบาง  อีกทั้งผูเปนเจาของเมื่อได
ความรูใหมมาจากที่ใดก็อาจบันทึกเพิ่มเติมลงไปในหนังสือนั้น  จึงมีผลใหหนังสือจินดามณีมี
แตกตางกันหลายฉบับดวยกัน ไดแก ฉบับความแปลก ฉบับความพอง  ฉบับกรมหลวงวงษาธิ
ราชสนิท  ฉบับหมอบรัดเล  ในหนังสือจินดามณีจะกลาวถึงเรื่องการผสมตัวอักษรและเรื่องโคลง 
ฉันท กาพย กลอนแบบตางๆ  โดยจะใหน้ําหนักในสวนหลังมากกวา    สวนหนังสือประถม ก 
กา นั้น ไมทราบแนชัดวาใครเปนผูแตง  แตกรมศิลปากรสันนิษฐานวาแตงในสมัยรัชกาลที่สาม
โดยดัดแปลงมาจากหนังสือจินดามณี   เปนหนังสือเรียนที่กลาวถึงการประสมอักษรในมาตรา
สะกดตางๆ และกฎเกณฑทางอักขรวิธี    สําหรับหนังสือปฐมมาลานั้นแตงโดยพระเทพโมฬี  
วัดราชบูรณะในสมัยรัชกาลที่สาม  ซึ่งแตงในลักษณะที่เปนคํากลอนสอนการผสมอักษร    สวน
หนังสืออักษรนิติของพระอมราภิรักขิตนั้นแตงในสมัยรัชกาลที่ส่ี  วาดวยเรื่องของอักขรวิธี
เชนกัน  ตําราภาษาไทยเหลานี้เปนตําราที่ใชศึกษาในวัด  จึงใชแตกตางกันไปไมมีแบบแผน
แนนอน  จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่หาที่เริ่มมีการปฏิรูปการศึกษา   พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาฯทรงพระกรุณาใหพระยาศรีสุนทรโวหาร (นอย อาจารยางกูร) ไดเรียบเรียง
แบบเรียนขึ้นใชเปนมาตรฐานเดียวกันในโรงเรียน  หนังสือเรียนนี้ประกอบดวย  มูลบทบรรพกิจ  
วาหนิต์ินิกร  อักษรประโยค  สังโยคพิธาน  ไวพจนพิจารณ  และพิศาลการันต  ซึ่งทั้งหมดเปน
เรื่องวาดวยการใชตัวอักษร  การประสมอักษรลักษณะตางๆ  และการใชตัวสะกดการันต  
หนังสือแบบเรียนภาษาไทยในยุคตอๆมาก็จะถือหนังสือชุดนี้เปนรากฐาน   ในที่นี้ผูเขียนได
เลือกหนังสือหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร (อักขรวิธี  พิมพครั้งที่ 1, 2461) หลัก
ภาษาไทยของกําชัย ทองหลอ  (พิมพครั้งที่ 2 , 2509) และลักษณะและการใชภาษาไทยของ
ศาสตราจารยดร.บรรจบ พันธุเมธา (2514) เปนตัวแทนของตําราไวยากรณไทยในสมัยปจจุบัน  
เนื่องจากเห็นวาไดใหคําอธิบายในเรื่องของอักขรวิธีภาษาไทยไวอยางละเอียด  

1.2 ภาษาพูดและภาษาเขียน 

 แตกอนที่ผูเขียนจะกลาวถึงอักขรวิธีภาษาไทย    ในขั้นแรกคงตองทําความเขาใจ
รวมกันเสียกอนในเรื่องของความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน  อันที่จริงมีผู
กลาวถึงความแตกตางนี้ไวแลวมากมาย  ผูเขียนจึงขอกลาวแตพอสังเขป   ภาษาเขียนนั้นเปน
คนละสิ่งกับภาษาพูด  ภาษาเขียนเกิดทีหลังภาษาพูด  ภาษาพูดเริ่มมีมาพรอมๆกับการเริ่มตน
วิวัฒนาการของมนุษย  สวนภาษาเขียนเริ่มมีขึ้นเมื่อ 3,200 ปกอนคริสตศักราช  โดยชาวสุมา-
เรียนเปนชาติแรกที่เริ่มใชภาษาเขียน (Encyclopedia Britannica)  ไมมีภาษาใดในโลกที่เกิดเอง
ตามธรรมชาติโดยไมมีภาษาพูด  ภาษาเขียนเปนความพยายามของมนุษยที่จะจารึกถอยคํา
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ภาษาพูดใหคงอยูไมหายไปหลังจากที่พูดแลว  ซึ่งอาจทําในลักษณะที่เปนการกําหนดสัญลักษณ
ขึ้นแทนคําหรือหนวยคําที่มีความหมาย (logographic writing system) อยางเชน ภาษาจีน  
หรือถาเปนการกําหนดสัญลักษณแตละตัวเพื่อแทนเสียงยอยๆในภาษา (alphabetical writing 

system) เชน ภาษาอังกฤษ  บางภาษาก็อาจใชสัญลักษณกําหนดหนวยที่อยูระหวางกลางนี้  
เชน  กําหนดสัญลักษณแทนพยางค (syllabic writing system) อยางเชน ภาษาญี่ปุน (ตัวอักษร
คาตากะนะ และ ฮิรากะนะ)  กําหนดเฉพาะสัญลักษณแทนพยัญชนะ (consonantal writing 

system) อยางเชน ภาษาฮิบรู   ภาษาเขียนของภาษาไทยจัดเปนแบบที่ใชสัญลักษณหรือ
ตัวอักษรเพื่อแทนเสียงยอยๆ  ซึ่งประกอบดวยเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต    

2. เสียงในภาษาไทย 

 ในเรื่องความแตกตางของเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตนั้น  ตําราไวยากรณหลาย
เลมในปจจุบัน  เชน  หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตศิลปสาร)  หลักภาษาไทย (กําชัย ทองหลอ)  
ลักษณะและการใชภาษา (บรรจบ พันธุเมธา)  ระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา นาคสกุล) ฯลฯ   
ไดอธิบายไวแลวโดยละเอียดและไมแตกตางกันมากนัก  เพราะการออกเสียงในภาษาใดก็ตาม 
สามารถอธิบายโดยใชหลักทางภาษาศาสตรในเรื่องของกลไกการออกเสียงไดเหมือนกัน   จะมี
ความแตกตางกันก็เพียงจํานวนเสียงและลักษณะทางเสียงที่แตละภาษานั้นเลือกใช   (สวนตํารา
ภาษาไทยเลมเกาๆ นั้นมักไมไดแยกอธิบายเรื่องของรูปและเสียงพยัญชนะและสระไวอยาง
ชัดเจน   หรือหากมีกลาวถึงก็ไมไดจัดหมวดหมูไวดวยกันและขอมูลเรื่องเสียงก็ไมครบถวนเทา
หนังสือในปจจุบัน  เชน  ในมูลบทบรรพกิจกลาวถึงเสียงสระไวเพียง 15 เสียง  ไดแก  อา อ ิอ ีอ ึ
อื อุ อู เอ แอ ไอ ใอ โอ เอา อํา อะ  ผูเขียนจึงไมนํามากลาวถึงในหัวขอนี้  แตจะนํามากลาวถึง
ในเรื่องอักขรวิธี)   ในที่นี้จึงจะกลาวถึงเรื่องเสียงในภาษาไทยแตพอสังเขปเพียงเพื่อใหมีความ
เขาใจพื้นฐานรวมกันกอนที่จะกลาวถึงเรื่องของอักขรวิธีตอไป  ทั้งนี้เพราะตัวอักษรตางๆที่
ปรากฎในภาษาเขียนก็มีเพื่อแทนเสียงในภาษาพูดนั่นเอง   
 เราสามารถสังเกตความตางของเสียงสระและพยัญชนะไดโดยทดลองเปลงเสียงสระ
และพยัญชนะ   ซึ่งจะพบวาเราสามารถออกเสียงสระไดสะดวกและตอเนื่องเปนเวลานาน  เชน  
ใหลองออกเสียง [อา]  หรือ  [อี]  แบบตอเนื่องสักครึ่งนาที  แตเราไมสามารถทําแบบเดียวกับ
เสียงพยัญชนะได  เชน เสียง  [พ]  (ไมใชเสียง [พอ]  แบบที่เราหัดอาน [พอ อา พา] เพราะ
จริงๆแลวเสียง [พอ] จะประกอบดวยเสียง [พ] บวกกับเสียงสระ [ออ]   เสียง [พ] เฉยๆ คือเสียง
ที่เกิดจากการที่เราปดปากใหสนิทแลวเปดปากใหลมออกทันที)  ทั้งนี้เพราะเสียงสระเกิดจาก
การปลอยลมออกจากหลอดลมผานทางปากโดยใหลมออกไดอยางตอเนื่อง ความตางของสระ
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ตางๆเกิดจากการวางระดับและตําแหนงลิ้นที่แตกตางกัน    สวนเสียงพยัญชนะ   ลมที่ออกมา
จะถูกขัดขวางไมใหออกไดตอเนื่องโดยสะดวก  จะมีการเคลื่อนของลิ้นไปยังสวนใดสวนหนึ่งใน
ชองปากเพื่อขัดขวางทางเดินของลม    
 ที่กลาวมาเปนเพียงเสียงสระและพยัญชนะ  บางคนอาจสงสัยวาแลวเสียงวรรณยุกตไป
อยูที่ใด  เสียงวรรณยุกตนั้นไมเหมือนกับเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระที่เกิดจากการปลอยลม
ออกจากหลอดลม   แตเสียงวรรณยุกตนั้นเปนระดับสูงตํ่าของเสียงที่แฝงไปในในแตละพยางค   
การผันเสียง คา  ขา  ขา  คา  ขา  ไดเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงพยางคที่มีเสียงพยัญชนะ
และเสียงสระเหมือนกันคือเสียง  [คา]  แตตางกันที่เสียงวรรณยุกต  เสียงวรรณยุกตใน
ภาษาไทยมาตรฐานมีหาเสียงที่เรียกวา  เสียงสามัญ  เสียงเอก เสียงโท เสียงตรี และเสียงจัตวา 
 เนื่องจากกลไกการออกเสียงของมนุษยนั้นเปนเรื่องของการใชสรีระมนุษยซึ่งมนุษย
ใดๆ ก็มีเหมือนกัน  จึงสามารถอธิบายดวยหลักเกณฑสากลเดียวกันได นักภาษาศาสตรจึงได
ประดิษฐตัวอักษรขึ้นเพื่อใชเขียนแทนเสียงตางๆ ในภาษามนุษย เรียกวา IPA (International 

Phonetic Alphabets) หรือสัทอักษร ตําราทางภาษาศาสตรโดยทั่วไปจะนิยมใชตัวสัทอักษร  
เชน ʧ ə ɔ m u  แตละตัวอักษรจะแทนเสียงหนึ่งเสียง  ไมมีการใชซ้ําซอนกัน   แตในทีน่ีเ้พือ่ให
ผูอานทั่วไปที่เปนคนไทยเขาใจไดงาย  บางครั้งผูเขียนจะใชตัวอักษรไทยแทนเสียง  โดยจะใช
เครื่องหมาย [ ]  ครอบคําที่ตองการเพื่อบอกใหรูวาเปนเสียงอาน  จะใชตัวสัทอักษรในกรณีที่
จําเปนตองใช 

2.1 เสียงสระ 

 ในที่นี้จะขออธิบายถึงเสียงสระกอน  เพราะสามารถเขาใจไดงายกวา   ดังที่กลาว
มาแลว  เสียงสระนั้นเปนเสียงที่เกิดจากการปลอยลมจากหลอดลมออกทางชองปาก   ถาเรา
ลองจับดูที่คอ  เราจะรูสึกไดถึงการสั่นของเสนเสียงดวยหรือที่ตําราไวยากรณไทยเรียกวาเปน
เสียงกองคือมีการส่ันของเสนเสียง   พระยาอุปกิตศิลปสารกําหนดวาเสียงสระในภาษาไทยมี
ทั้งหมด 32 เสียง  แตเปนเสียงสระเกินอยู 8 เสียง  คือ  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  อํา ใอ  ไอ  เอา   เหตุที่
ทานพิจารณาวาเปนสระเกินเพราะตัว  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  นั้นเปนสระมาจากภาษาสันสกฤต  แต
จริงๆแลวมีเสียงซ้ํากับเสียงในภาษาไทยคือ  [รึ]  [รือ]  [ลึ]  [ลือ]    จึงไมใชเสียงสระที่แทจริงใน
ภาษาไทย   สวน  อํา  ใอ  ไอ  เอา  นั้น  ทานกลาววาเปนเสียงที่มีเสียงพยัญชนะประกอบเปน
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ตัวสะกดดวย  คือมีเสียงเปน  [อัม]  [อัย]  [อัย]   และ  [อะ + ว]1  ตามลําดับ  ดังนั้น  เมื่อหัก
สระเกินแปดเสียงนี้ออกไป  ภาษาไทยจึงมีเสียงสระจริงอยู  24 เสียง  ไดแก   อะ  อา  อิ  อี   อึ  
อื  อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ  เออะ  เออ  เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว   
 แตในหนังสือลักษณะและการใชภาษาไทย (บรรจบ  พันธุเมธา)  กลาววาเสียงสระใน
ภาษาไทยมีอยู 28 เสียงแยกเปนเสียงสระเดี่ยว 18 เสียง   และสระผสม 10 เสียง  ซึ่งจะมีเสียง
ที่เกินจากเสียงสระแท 24 เสียงของพระยาอุปกิตศิลปสารอยู 4 เสียง  ไดแก  เสียงสระ เอา  
อาว  ไอ  อาย   สองในสี่เสียงนี้ คือ เอา ไอ เปนเสียงที่พระยาอุปกิตศิลปสารจัดวาเปนสระเกิน  
สวนเสียง  อาว อาย นั้น   พระยาอุปกิตศิลปสารไมไดแจงไวในเสียงสระ   ในที่นี้  ผูเขียนเห็น
ดวยกับศาสตราจารย ดร.บรรจบในประเด็นที่แจงเสียง  อาว  ไวคูกับเสียง  เอา   และแจงเสียง  
อาย  ไวคูกับ  ไอ  เพราะ  เอา-อาว  ไอ-อาย  เปนเสียงเดียวกันแตตางกันที่ความสั้นยาวของ
เสียงสระ  ซึ่งก็เหมือนกับสระคูอื่นๆในภาษาไทย  เชน  อิ-อี,  อุ-อู  เปนตน   ศาสตราจารย ดร.
บรรจบไมไดรวมเสียง  อํา  ไวดวยเหตุผลเดียวกับพระยาอุปกิตศิลปสาร  คือเห็นวาแทจริงเปน
เสียงผสมของสระกับพยัญชนะสะกดที่เกิดจากเสียง  [อะ + ม]  จึงไมใชเสียงสระจริงๆ   ณ จุดนี้  
คําถามจึงมีวาทําไม  ศาสตราจารย ดร.บรรจบไมจัดเสียง  เอา  อาว  ไอ  อาย วาเปนเสียงที่
เกิดจากการผสมเสียงสระและพยัญชนะเหมือนของพระยาอุปกิตศิลปสาร  ซึ่งสามารถมองไดวา
เปนเสียง  [อะ + ว]  [อา + ว]  [อะ + ย]  [อา + ย]    เรื่องนี้ศาสตราจารย ดร.บรรจบไดให
คําอธิบายไววาเสียง  [ว]  และ [ย] นั้นเปนเสียงที่มีคุณสมบัติทั้งสระและพยัญชนะ  เมื่อเปนเสียง
ตัวสะกดนั้น  เสียง [ว]  ออกเสียงไดเหมือนกับเสียง  [อู]   เสียง [ย] ออกเสียงไดเหมือนกับเสียง 
[อี]   เชน  อาย  จะออกเสียงเหมือนกับ  [อา + อี]  แตถาหากเราจัดใหเสียงตัวสะกด  [ว]  [ย]  
เปนเหมือนเสียงสระตามศาสตราจารย ดร.บรรจบ   สระในภาษาไทยก็อาจมีสระผสมสามตัวได  
เชน  เอียว  เปนเสียง  [อี + อา + อู]   เอือย  เปนเสียง  [อื + อา + อี]    ดังนั้น  จํานวน
สระผสมจึงนาจะมีมากกวา  10 เสียงตามที่ศาสตราจารย ดร.บรรจบเสนอ    ดังนั้น  เพื่อให
คําอธิบายเรื่องเสียงสระเปนไปแบบเรียบงาย   ผูเขียนจึงพิจารณาใหเสียงพยัญชนะสะกด  [ว]  
และ [ย]  เปนเสียงพยัญชนะไมใชเสียงสระ    จึงไมเกิดปญหาวาทําไมจึงไมมีเสียงสระผสมเชน  
เอียว [อี + อา + อู]  แตมีเสียงสระผสม เอา [อะ + ว  หรือ   อะ + อู]  ดังนั้น  ผูเขียนจึงถือวา
เสียงสระภาษาไทยมี 24 เสียงตามพระยาอุปกิตศิลปสารที่กําหนดโดยไมนับสวนที่เปนสระเกิน 

                                            
1
 พระยาอุปกิตฯกลาววา  จริงๆควรเขียนแทนเสียงสระ  [อะ +  ว]  ดวยรูป  อัว  เหมือนท่ีเขียนแทน
เสียง  [อะ + ม]  เปน  อัม  แตเนื่องจากรูปนี้ถูกนําไปใชแทนเสียง  [อู + อา]  แลว  จึงไมมีรูป
ภาษาไทยที่จะเขียนแทนได  จึงตองเขียนเปน [อะ + ว] 
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8 เสียง  ไดแก   อะ  อา  อิ  อี   อึ  อื  อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  โอะ  โอ  เอาะ  ออ  เออะ  เออ  
เอียะ  เอีย  เอือะ  เอือ  อัวะ  อัว  โดยแยกเปนสองประเภท ดังนี้  

o เสียงสระเดี่ยว 18 เสียง  ไดแก   อะ  อา  อิ  อี   อึ  อื  อุ  อู  เอะ  เอ  แอะ  แอ  
โอะ  โอ  เอาะ  ออ  เออะ  เออ   

o เสียงสระผสม  6 เสียง  ไดแก  เอียะ  [อิ + อะ]   เอีย [อี + อา]  เอือะ [อึ + อะ]  
เอือ  [อื + อา]  อัวะ [อุ + อะ]   อัว [อู + อา] 

 นอกจากการแยกประเภทเสียงสระเปนสระเดี่ยวหรือสระผสมแลว   เสียงสระเหลานี้
อาจจัดแยกตามลักษณะตําแหนงของลิ้นในเวลาออกเสียงวาอยูในตําแหนงใด  แยกเปนสระหนา  
สระกลาง  สระหลัง  และสระสูง  สระกลาง  สระต่ํา   แตในที่นี้จะไมกลาวถึงรายละเอียดในเรื่อง
นี้   ผูสนใจสามารถอานเพิ่มเติมไดจากหนังสือที่เกี่ยวของกับสัทศาสตรภาษาไทยทั่วไป เชน 
ระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา นาคสกุล)  ลักษณะและการใชภาษาไทย (บรรจบ พันธุเมธา)   

เสียงสระเหลานี้สามารถเขียนแทนดวยสัทอักษร ซึ่งเปนตัวอักษรที่นักภาษาศาสตรใช
เปนมาตรฐานสากลในการเขียนแทนเสียงตางๆในภาษา  ดังแสดงขางลางของแตละเสียงสระ 
ดังนี้2 
อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ 

a a˘ i i˘ ɨ ɨː u u˘ e e˘ ɛ ɛ˘ o o˘ ɔ ɔ˘ ə ə˘ 
 

เอียะ เอีย เอือะ เอือ อัวะ อัว 
ia i˘a ɨa ɨ˘a ua u˘a

 

 ในเสียงสระทั้ง 24 เสียงนี้   หากสังเกตจะเห็นวาจริงๆแลวเปนสระเสียงเดียวกันอยูกึ่ง
หนึ่ง  คือมีเสียงสระอยู 12 เสียง   แตความแตกตางเรื่องความสั้นความยาวของเสียงสระทําใหมี
จํานวนสระเพิ่มเปนสองเทาคือ 24 เสียง  เมื่อจับคูสระที่แตกตางกันเฉพาะความสั้นยาวของ
เสียงจะไดคูสระดังนี้ 
 

อะ-อา,  อ-ิอี,   อ-ึอื,  อ-ุอู,  เอะ-เอ,  แอะ-แอ,  โอะ-โอ,  เอาะ-ออ,  เออะ-เออ,    
เอียะ-เอีย,   เออืะ-เอือ,  อัวะ-อัว 

 

                                            
2
 สัทอักษรที่ใชสําหรับ สระอึ-อื, สระแอะ-แอ, สระเอือะ-เออ ในภาษาไทยมีการใชแตกตางกันอยู  ซึ่ง
อาจพบการใชสัทอักษรอื่นๆ ดังนี้   อึ (ɨ, ʉ, ɯ, y), แอะ (ɛ, æ),  เอือะ (ə, ɤ) 
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 อนึ่ง  การจับคูความสั้นยาวของสระนี้  หากใชเกณฑทางสัทวิทยาวา  ถาคูเทียบเสียง
ใดทําใหเกิดคําที่มีความหมายตางกันจึงจะจัดเปนหนวยเสียง (phoneme)  (เชน  ขุด – ขูด มี
ความหมายตางกัน  สระอุและสระอูจึงจัดเปนคนละหนวยเสียง)  คูสระที่ไมมีคําที่ความหมาย
ตางกันมีสามคู ไดแก  เอียะ-เอีย   เอือะ-เอือ  อัวะ-อัว   ในตํารา ระบบเสียงภาษาไทย ของ
ศาสตราจารย ดร.กาญจนา นาคสกุล จึงจัดใหสระสามคูนี้เปนหนวยเสียงเดียวกัน  ซึ่งเปน
เหตุผลที่ทานจัดใหภาษาไทยมีหนวยเสียงสระ 21 หนวยเสียง  

2.2 เสียงพยัญชนะ 

 ศาสตราจารย ดร.บรรจบอธิบายลักษณะของเสียงพยัญชนะวาเปนเสียงที่มีการขัดขวาง
ลมที่ออกมาทางชองปาก  ซึ่งอาจเปนการขัดขวางบางสวน  หรือขัดขวางโดยสิ้นเชิงก็ได   ซึ่งมี
เสียงพยัญชนะทั้งส้ิน 21 เสียง  ไดแก  เสียงที่แทนไดดวยพยัญชนะตอไปนี้  ก  ค  ง  จ  ช  ซ  
ด  ต  ท  น  บ  ป  พ  ฟ  ม  ย  ร  ล  ว  ฮ  และ  อ  (เสียงของพยัญชนะอื่นๆเชน  ข เปนเสียง
เดียวกับ ค    ฉ เปนเสียงเดียวกับ ช   ฯลฯ)    สวนพระยาอุปกิตศิลปสารกลาววาเสียง
พยัญชนะในภาษาไทยมี 20 เสียง  คือเสียงทั้งหมดที่กลาวมายกเวนเสียงของตัว  อ  ทั้งนี้พระ
ยาอุปกิตศิลปสารใหตัว อ นี้เปนรูปที่เปนทุนใหสระเกาะเนื่องจากสระไมสามารถปรากฎโดยไมมี
พยัญชนะได  เวลาที่เขียนถึงเสียงสระ  จึงตองใชตัว อ นี้  เชน  เราเขียน  อะไร  อาลัย  โดยมี
ตัว อ  เพราะเราไมสามารถเขียนเปน  ะไร  าลัย  เปนตน    สวนศ.ดร.บรรจบเห็นวา  อ นั้น
แทนเสียงพยัญชนะแบบหนึ่งในลักษณะเดียวกับเสียง  ห ฮ  คือเปนเสียงที่เกิดที่ฐานคอ  เมื่อ
จําแนกตามฐานกรณที่เกิด (ฐานกรณคือที่ที่ลมถูกกักอยูที่นั้น)   แตเมื่อแยกตามลักษณะของ
เสียง  เชน  พยัญชนะระเบิด  พยัญชนะนาสิก  ไมปรากฎวามีการกลาวถึงเสียง อ  วาเปนเสียง
พยัญชนะลักษณะใด   แตหากศึกษาจากตําราทางภาษาศาสตรปจจุบัน  เชน  ระบบเสียง
ภาษาไทย (กาญจนา นาคสกุล)     ซึ่งไดแสดงถึงหนวยเสียงพยัญชนะที่สําคัญ   จะพบวามี
หนวยเสียงหนึ่งที่เกิดที่ฐานกรณที่คอ(ชองระหวางเสนเสียง)  และมีลักษณะเปนเสียงระเบิดหรือ
เสียงกักเหมือนเสียง  [ป ต ก]  ซึ่งความจริงไมใชเสียงที่เปลงออกมาแตเปนการกักลมใหสนิท 
ณ จุดใดจุดหนึ่งแลวจึงปลอยออกมาในทันที  เมื่อประสมกับเสียงสระจึงทําใหเกิดเสียงที่ตางกัน
ได  เชน  ปา ตา กา   เสียง [อ] นี้จึงเทียบไดกับเสียงระเบิดแบบหนึ่งที่กักลมไวที่คอ    ในที่นี้  
ผูเขียนจึงเสนอวาควรนับเสียง  [อ] เปนเสียงพยัญชนะหนึ่งในภาษาไทยดวย  เพราะหากไมใหมี
เสียง [อ] นี้   ในพยางคกลุมหนึ่ง  เชน  อะ อา อิ อี   จะไมมีเสียงพยัญชนะตนประกอบ   
ในขณะที่พยางคอื่นๆทั้งหมดในภาษาจะตองมีเสียงพยัญชนะตนประกอบ  เชน  กะ กา กิ กี  
ดังนั้น  เพื่อใหสามารถอธิบายโครงสรางของพยางคในภาษาไทยไดเสมอกันทั้งหมด  จึงควรให 
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[อ] เปนเสียงพยัญชนะตนไดดวย  ทําใหพยางคทุกพยางคในภาษาไทยตองมีเสียงพยัญชนะตน   
ดังนั้น  ในที่นี้  ผูเขียนจึงขอสรุปตามศาสตราจารย ดร.บรรจบ และศาสตราจารย ดร.กาญจนา 
วา  เสียงพยัญชนะในภาษาไทยมี  21 เสียง  โดยแสดงรูปพยัญชนะ(ตน)ที่มีเสียงเหมือนกันไว
ในคอลัมนเดียวกัน และแสดงสัทอักษรที่แทนเสียงนั้นไวแถวลางสุด  ดังนี้ 
 
ก ค ง จ ช ซ ด ต ท น บ ป พ ฟ ม ย ร ล ว ฮ อ 
 ข   ฉ ศ ฎ ฏ ธ ณ   ผ ฝ  ญ  ฬ  ห  
 ฃ   ฌ ษ   ถ    ภ         
 ฅ    ส   ฐ             
 ฆ       ฑ             
        ฒ             
k kh ŋ c ch s d t th n b p ph f m j, y r l w h ? 
 

 ในจํานวนเสียงพยัญชนะทั้ง 21 เสียงนี้สามารถใชเปนเสียงพยัญชนะตน คือ ปรากฏ
หนาเสียงสระไดทั้ง 21 เสียง   แตเมื่อใชเปนเสียงพยัญชนะสะกด  คือ ปรากฏหลังเสียงสระจะมี
อยูเพียง  8 เสียงเทานั้น  คือ p  k  t  m  n  ŋ  j  w 

2.3 เสียงวรรณยุกต 

 เสียงวรรณยุกตเปนระดับสูงตํ่าของเสียง  บางภาษาเชนในภาษาไทย ภาษาจีน 
กําหนดเสียงสูงตํ่าไวกับคําหรือพยางค  คําที่มีเสียงเดียวกันแตระดับเสียงตางกันสามารถมี
ความหมายตางกันได   เชน  คําวา  ปา  กับ  ปา  แตบางภาษาเชนภาษาอังกฤษกําหนดใช
ระดับสูงตํ่าของเสียงไวในระดับประโยค  เชน  ทําเสียงใหสูงขึ้นเมื่อตองการใชเปนประโยค
คําถาม    แตระดับสูงตํ่าของคําที่มีเสียงเดียวกันไมทําใหมีความหมายตางกัน  ภาษาอังกฤษจึง
เปนภาษาที่ไมมีวรรณยุกตแตมีทํานองเสียง 
 ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกตที่แตกตางกันหาเสียง3  คือที่เรียกวาเสียงสามัญ  เสียงเอก  
เสียงโท  เสียงตรี และเสียงจัตวา  ความแตกตางของวรรณยุกตเหลานี้แสดงใหเห็นในภาพ
ดานลาง  โดยที่เสียงสามัญจะเห็นเปนเสียงที่อยูระดับเดียวกัน  เสียงเอกมีลักษณะเปนเสียงตก

                                            
3
 ในภาษาไทยถิ่นอื่นอาจมีวรรณยุกตมากกวาหาแบบ  เชน  ภาษาไทยถิ่นเพชรบุรีมีเสียงวรรณยุกต 6 

เสียง 
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ลง  เสียงโทมีลักษณะเปนเสียงขึ้นแลวจึงตก  เสียงตรีมีลักษณะเปนเสียงยกขึ้น  เสียงจัตวามี
ลักษณะที่เปนเสียงตกแลวจึงยกขึ้น   

 
ภาพแสดงวรรณยุกตในภาษาไทยมาตรฐาน (กาญจนา นาคสกุล, 2524: 99) 

2.4 จํานวนเสียงพยางคในภาษาไทย 

 เสียงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกตที่กลาวมาเปนเพียงองคประกอบของเสียงพูดใน
ภาษา  ซึ่งเวลาที่พูดจริง  เสียงที่เปลงออกมาจะเปนคําพูดตอเนื่องประกอบดวยพยางคหลายๆ
พยางค   พยางคเปนหนวยพื้นฐานในภาษาไทยที่ประกอบขึ้นจากเสียงพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต   และเนื่องจากจํานวนเสียงพยัญชนะ จํานวนเสียงสระ และจํานวนเสียงวรรณยุกตใน
ภาษาไทยมีจํานวนจํากัดแนนอน   จํานวนเสียงพยางคในภาษาไทยก็จะตองมีจํานวนที่จํากัด
ดวย   ทั้งนี้เพราะในภาษาไทยเสียงสระเปนเสมือนแกนหลักของพยางคโดยที่มีเสียงพยัญชนะ
ประกอบอยูขางหนาหรือขางหลังได  ถาเราแทนเสียงสระดวย V  และเสียงพยัญชนะดวย C  

พยางคในภาษาไทยจะมีโครงสรางเสียงได 4 แบบ  คือมีโครงสรางเปน  CV  (เชน  กา) เปน  
CCV (เชน กลา)   เปน CVC (เชน กาง)   เปน  CCVC (เชน กราบ)  และเนื่องจากแตละ
พยางคนั้นอาจมีเสียงวรรณยุกตได 5 แบบ   ดังนั้น  เราสามารถคํานวณจํานวนเสียงพยางค
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ทั้งหมดในภาษาไทยไดโดยคูณจํานวนเสียงพยางค  จํานวนเสียงสระ  และจํานวนเสียง
วรรณยุกต  สําหรับโครงสรางในแตละแบบ  ดังนี้ 
 แบบ CV  มีจํานวนพยางคเทากับ  21 x 24 x 5 = 2,520 

 แบบ CCV มีจํานวนพยางคเทากับ  21 x 21 x 24 x 5 = 52,920 

 แบบ CVC  มีจํานวนพยางคเทากับ  21 x 24 x 21 x 5 = 52,920 

 แบบ CCVC มีจํานวนพยางคเทากับ  21 x 21 x 24 x 21 x 5 = 1,111,320 

 อยางไรก็ตาม  การคํานวณแบบนี้จะไดจํานวนเสียงพยางคที่มากเกินความเปนจริง  
ทั้งนี้เพราะเสียงพยัญชนะที่เกิดหนาหรือหลังพยางคในภาษาไทยนั้นมีจํานวนไมเทากัน   เสียงที่
สามารถเปนเสียงพยัญชนะสะกดไดในภาษาไทยนั้นมีจํากัดเพียง 8 เสียงไดแก เสียง [ก]  เสียง 
[ง]  เสียง [ต]  เสียง [น] เสียง [ป]  เสียง [ม]  เสียง [ย]  และเสียง [ว]  สวนเสียงพยัญชนะตนใน
โครงสราง CCV และ CCVC นั้น  ไมใชวาทุกเสียงสามารถเกิดรวมกันไดโดยอิสระ  เสียง [ก] 
เกิดรวมกับ [ร] เปน [กร] ได  (เชน  [กราบ]) แตเสียง [ก] เกิดรวมกับ [ฟ] เปนเสียงพยัญชนะตน
ในโครงสราง  CCV และ CCVC ไมได   ในโครงสรางพยางคแบบนี้เสียงพยัญชนะควบกล้ําใน
ภาษาไทยมีไดเพียงสามเสียงคือ  [ร]  [ล]  และ  [ว]   การคํานวณจํานวนเสียงพยางคที่เปนจริง
ในภาษาไทย  จึงตองพิจารณาขอจํากัดตางๆทางภาษาไทยดวย  ในตําราภาษาไทย เชน ระบบ
เสียงภาษาไทย (กาญจนา นาคสกุล) ระบบคําภาษาไทย (สุนันท อัญชลีนุกูล)  จึงมักแจกแจง  
โครงสรางพยางคตามลักษณะเสียงพยัญชนะสะกดและเสียงวรรณยุกต  ดังนี้ 
 C(C)VV0-4 

 C(C)VN0-4 

 C(C)VS1,3 

 C(C)VVN0-4 

 C(C)VVS1,2,3 

 โดยที่ N และ S แทนกลุมพยญชนะสะกดที่ตางกัน  N แทนเสียงพยัญชนะสะกดของ
พยางคเปน คือ  [ง]  [น]  [ม]  [ย]  และ [ว]  สวน S แทนเสียงพยัญชนะสะกดของพยางคตาย 
คือ [ก] [ต] [ป]  หมายเลข 0-4 แทนเสียงวรรณยุกตสามัญ เอก โท ตรี และจัตวา  สวน  V แทน
สระสั้น VV แทนสระเสียงยาว  และแตละโครงสรางพยางคจะมีเสียงวรรณยุกตที่เปนไปได
แตกตางกัน (ดูคําอธิบายในหัวขอ การประสมอักษร) ในเบื้องตนนี้  เราสามารถประมาณจํานวน
เสียงพยางคในภาษาไทยตามลักษณะโครงสรางพยางคดังกลาวไดวา ไมควรเกินจํานวนตอไปนี้ 

o C(C)VV0-4  มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระยาว x 5 

วรรณยุกต  +  21 พยัญชนะตน x 3 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระยาว x 5 

วรรณยุกต = 5,040 พยางค 
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o C(C)VN0-4 มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระสั้น x 5 พยัญชนะ
สะกด x 5 วรรณยุกต  +  21 พยัญชนะตน x 3 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระสั้น x 
5 พยัญชนะสะกด x 5 วรรณยุกต  = 25,200 พยางค 

o C(C)VS1,3  มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระสั้น x 3 พยัญชนะ
สะกด x 2 วรรณยุกต  +  21 พยัญชนะตน x 3 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระสั้น x 
3 พยัญชนะสะกด x 2 วรรณยุกต   = 6,048 พยางค 

o C(C)VVN0-4 มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระยาว x 5 

พยัญชนะสะกด x 5 วรรณยุกต  +  21 พยัญชนะตน x 3 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 

สระยาว x 5 พยัญชนะสะกด x 5 วรรณยุกต   = 25,200 พยางค 

o C(C)VVS1,2,3  มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระยาว x 3 

พยัญชนะสะกด x 3 วรรณยุกต  +  21 พยัญชนะตน x 3 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 

สระยาว x 3 พยัญชนะสะกด x 3 วรรณยุกต   = 9,072 พยางค 

 หรือจํานวนเสียงพยางคทั้งหมดในภาษาไทยจะมีไมเกิน  70,560 พยางค   แตหาก
พิจารณาตอวาเสียงพยัญชนะควบทั้งสามเสียงในภาษาไทยนั้นไมไดออกเสียงควบกล้ํากับ
พยัญชนะตนไดทุกเสียง  แตละเสียงจะปรากฏกับพยัญชนะตนแตกตางกันไป4 ดังนี้ 
[ร]  ควบกล้ําไดกับเสียง [ก], [ค], [ด], [ต], [ท], [บ], [ป], [พ], [ฟ] 
[ล]  ควบกล้ําไดกับเสียง [ก], [ค], [บ], [ป], [พ], [ฟ] 

[ว]  ควบกล้ําไดกับเสียง [ก], [ค] 

 ดังนั้น  จํานวนเสียงพยัญชนะควบกล้ําในภาษาไทยจึงมีจํานวนเพียง 17 คูเทานั้น  และ
เมื่อคํานวณจํานวนพยางคในภาษาไทยใหม จึงไดจํานวนไมเกิน 31,920 พยางค  ดังนี้ 

o C(C)VV0-4  มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระยาว x 5 

วรรณยุกต  +  17 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระยาว x 5 วรรณยุกต = 2,280 

พยางค 

o C(C)VN0-4 มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระสั้น x 5 พยัญชนะ
สะกด x 5 วรรณยุกต  +  17 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระสั้น x 5 พยัญชนะสะกด 
x 5 วรรณยุกต  = 11,400 พยางค 

o C(C)VS1,3  มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระสั้น x 3 พยัญชนะ
สะกด x 2 วรรณยุกต  +  17 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระสั้น x 3 พยัญชนะสะกด 

x 2 วรรณยุกต   = 2,736 พยางค 

                                            
4
 รวมเสียงควบกล้ําที่พบในคํายืมจากภาษาอังกฤษ เชน ดราย บราวน ฟรอยด ฟลินท 
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o C(C)VVN0-4 มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระยาว x 5 

พยัญชนะสะกด x 5 วรรณยุกต  +  17 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระยาว x 5 

พยัญชนะสะกด x 5 วรรณยุกต   = 11,400 พยางค 

o C(C)VVS1,2,3  มีจํานวนพยางคไมเกิน  21 พยัญชนะตน x 12 สระยาว x 3 

พยัญชนะสะกด x 3 วรรณยุกต  +  17 พยัญชนะควบกล้ํา x 12 สระยาว x 3 

พยัญชนะสะกด x 3 วรรณยุกต   = 4,104 พยางค 

3. ตัวอักษรในภาษาไทย 

 เนื่องจากภาษาเขียนของไทยเปนภาษาที่ใชัสัญลักษณแทนเสียง  ตัวอักษรภาษาไทยที่
ใชสําหรับภาษาเขียนนั้นจึงมีทั้งตัวอักษรที่ใชแทนเสียงพยัญชนะ  แทนเสียงสระ  และแทนเสียง
วรรณยุกต  แตการใชตัวอักษรแทนเสียงนั้นไมไดเปนไปแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือเปนการใช
ตัวอักษรหนึ่งตัวเพื่อแทนเสียงหนึ่งเสียง   สาเหตุนั้นมีหลายประการดวยกัน  เชน  เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาที่เสียงบางเสียงหายไป  ทําใหรูปตัวอักษรที่เคยแทนเสียงที่ตางกันกลาย
มาแทนเสียงที่เหมือนกันได  คําถามพื้นฐานที่สุดในเรื่องของตัวอักษรภาษาไทยนาจะเปน
คําถามวาตัวอักษรในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัว  หากนับตัวอักษรที่เปนพยัญชนะตําราเรียนในทุก
สมัยจะกลาวตรงกันวาก็จะมี 44 ตัว  คือ ตัวอักษร ก ถึง ฮ  สวนตัวอักษรที่เปนสระนั้น  
เนื่องจากเสียงสระหนึ่งอาจประกอบดวยรูปอักษรมากกวาหนึ่งตัวได  เชน  เอีย  เอา  การนับ
จํานวนตัวอักษรจึงไมตรงกับจํานวนเสียงสระ  นอกจากตัวอักษรแทนพยัญชนะและสระแลว  ใน
ภาษาไทยยังมีตัวอักษรแทนเสียงวรรณยุกตและตัวอักษรพิเศษตาง ๆ  ซึ่งจะไดกลาวตอไป  

3.1 ตัวอักษรพยัญชนะ 

 ตําราภาษาไทยตั้งแตจินดามณี  จนถึงหนังสือตําราภาษาไทยปจจุบัน  กลาวไวตรงกัน
วาภาษาไทยมีตัวอักษรพยัญชนะอยู 44 ตัว  คือ  ก ถึง ฮ   ส่ิงที่เหมือนกันอีกประการ  คือการ
จัดตัวอักษรพยัญชนะเปนสามกลุม   โดยในจินดามณีแยกพยัญชนะออกเปนสองกลุมกอนตาม
เสียงอานวาเปนเสียงสูงหรือเสียงกลาง   อักษรพยัญชนะที่ออกเสียงสูงมี 11 ตัว  ไดแก  ข ฃ ฉ 
ฐ ถ ผ ฝ ส ศ ษ ห   อักษรพยัญชนะที่ออกเสียงกลางมี 33 ตัว  ซึ่งในกลุมนี้แยกเปนกลุม ก จ ฎ 
ฏ ด ต บ ป อ  และที่เหลืออีก 24 ตัวเปนอีกกลุม ไดแก  ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ 
ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ  อักษรสามกลุมนี้เราเรียกกันวาเปน  อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ํา 
ตามลําดับ   หรือเรียกวา ไตรยางศ   การแบงตัวอักษรเปนสามกลุมนี้  พระยาอุปกิตศิลปสาร
อธิบายวาเปนการแบงโดยใชวรรณยุกตเปนตัวชวย  กลาวคือ  ตัวอักษรสามกลุมนี้มีการผัน
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วรรณยุกตที่ตางกัน  เชน  อักษรสูงผันไดสามเสียง คือ เสียงวรรณยุกตเอก (ขา)  เสียงโท (ขา)  
และเสียงจัตวา (ขา)   อักษรกลางผันไดครบหาเสียง  คือ เสียงสามัญ (กา)  เสียงเอก (กา)  
เสียงโท (กา)  เสียงตรี (กา)  และเสียงจัตวา (กา)   สวนอักษรตํ่าผันไดสามเสียง  คือ เสียง
สามัญ (คา)  เสียงโท (คา) และเสียงจัตวา (คา)  เปนตน   (ที่กลาวมานี้เปนการผันวรรณยุกต
โดยยึด ”คําเปน” เปนหลัก  การผันวรรณยุกตแบบตางๆของอักษรทั้งสามหมูนี้จะกลาวถึงโดย
ละเอียดในเรื่องการผันวรรณยุกต) 
 นอกจากการแบงตัวอักษรพยัญชนะเปนสามหมูแลว   ยังมีการกลาวถึงการแบงอักษร
พยัญชนะในลักษณะอื่นๆอีก   เชน  ในประถม ก กา  กลาวถึงการแยกอักษรพยัญชนะตาม
ลักษณะการออกเสียงวาเปนเสียงที่มี”สําเนียงลงคอ”  “สําเนียงออกที่เพดาน” ฯลฯ  พรอมทั้ง
อธิบายวาเปนวิธีการแบงของพวกที่ศึกษาจากตางประเทศ  การแบงลักษณะนี้เปนการแบงตาม
หลักภาษาศาสตรวาดวยเรื่องของการออกเสียง  ซึ่งเปนการแบงตามลักษณะเสียง   สวนในมูล
บทบรรพกิจและอักษรนิติ ไดกลาวถึงการแบงพยัญชนะเปน 6 ตอนดวยกัน  ไดแก  ตอนกอ  (ก 
ข ฃ ค ฅ ฆ ง)  ตอนจอ (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) ตอนฎอ (ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ)  ตอนดอ (ด ต ถ ท ธ น)  
ตอนบอ  (บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม) และตอนปลาย (ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ)  แตไมไดให
คําอธิบายไววาเพราะเหตุใดจึงแบงในลักษณะนี้    ในเรื่องนี้นั้น  พระยาอุปกิตศิลปสารไดแสดง
การจัดกลุมพยัญชนะเปนหกกลุมในลักษณะนี้เหมือนกัน  พรอมทั้งแสดงการจัดพยัญชนะใน
ภาษาบาลี 33 ตัว เปนหกวรรค  ดังนี้ 
 วรรค กะ  ก ข ค ฆ ง 
 วรรค จะ   จ ฉ ช ฌ ญ 
 วรรค ฏะ  ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
 วรรค ตะ  ต ถ ท ธ น 
 วรรค ปะ  ป ผ พ ภ ม 
 เศษ วรรค  ย ร ล ว ส ห ฬ    (นิคหิต) 
 สวนพยัญชนะในภาษาสันสกฤตมีเพิ่มอีกสองตัว ศ ษ อยูในเศษวรรค  ดังนั้น การ
จัดแบงพยัญชนะภาษาไทยเปนวรรคหรือตอนแบบนี้  จึงนาจะทําเพื่อเทียบเคียงกับพยัญชนะใน
ภาษาบาลีและสันสกฤต  ไมไดเปนไปตามหลักของภาษาไทยเอง  ดังจะเห็นไดจากคําอธิบาย
ของพระยาอุปกิตศิลปสารที่กลาวถึงเสียงพยัญชนะในแตละวรรควาเกิดจากฐานเดียวกัน  เชน  
วรรค กะ เกิดจากฐานคอ  วรรค จะ เกิดจากฐานเพดาน   วรรค ฏะ เกิดจากปุมเหงือก  เปนตน  
แลวอธิบายขอแตกตางที่พบในภาษาไทย  เชน  วรรค ฏะ ในภาษาไทยทั้งวรรคนี้จะเพี้ยนไป
ตรงกับวรรค ตะ   ตัว ฝ ฟ ที่ไทยเราเติมไปในวรรคปะซึ่งควรจะเกิดจากฐานริมฝปาก  แตกลับ
เกิดแตฐานฟนและริมฝปาก เปนตน   ในที่นี้   ผูเขียนจึงไมสนใจตอการจัดพยัญชนะตามวรรค
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เพราะไมใชการจัดตามลักษณะภาษาไทยอยางแทจริง   แตผูเขียนเลือกจัดกลุมพยัญชนะเปน
สามหมูตามหลักไตรยางศเพราะเห็นวาเปนจัดตามกลไกของภาษาไทยเองในเรื่องของการผัน
วรรณยุกต  อักษรพยัญชนะในภาษาไทยจึงจัดกลุมไดดังนี้ 
 

อักษรสูงมี  11 ตัว  ไดแก  ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ส ศ ษ ห    
อักษรกลางมี 9 ตัว  ไดแก  ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ   
อักษรตํ่ามี 24 ตัว ไดแก  ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ทธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ 

 

 การจัดกลุมตามไตรยางศนี้  หากพิจารณาดูจะเห็นวาเปนการจัดกลุมพยัญชนะตามการ
ผันวรรณยุกตซึ่งยึดเสียงพยัญชนะตนเปนสําคัญ   ดังนั้น  หากเราจัดกลุมตัวอักษรพยัญชนะอีก
วิธีหนึ่งโดยยึดการออกเสียงของพยัญชนะสะกดเปนหลัก  การจัดกลุมก็จะเปนอีกลักษณะหนึ่ง  
คือเปนจัดตามมาตราตัวสะกด  ซึ่งใน จินดามณี  ประถม ก กา อักษรนิติ และมูลบทบรรพกิจ  
และหลักภาษาไทย (กําชัย ทองหลอ)  ไดแยกมาตราตางๆ  ออกเปน 7 มาตรา ไดแก  มาตรา
แมกก  แมกง  แมกด  แมกน  แมกบ  แมกม  และ แมเกย (ไมนับแม ก กา) สวนในจินดามณี
ฉบับพระเจาบรมโกศและหลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตศิลปสาร) ไดเพิ่มมาตราแมเกอวขึ้นมา   
และในแตละมาตราจะมีอักษรพยัญชนะสะกดแตกตางกัน  ดังนี้ 
 

แมกก   จินดามณี : กลาวถึงพยัญชนะสะกด 3 ตัว ไดแก  ก ข ค  
 จินดามณี (พระเจาบรมโกศ), ประถม ก กา, มูลบทบรรพกิจ , อักษรนิติ, 

หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตฯ)  : กลาววามี 6 ตัว ไดแก  ก ข ฃ ค ฅ ฆ 
 หลักภาษาไทย (กําชัย) : กลาววามี 4 ตัว  ไดแก  ก ข ค ฆ  โดยตัด ฃ  ฅ  

ซึ่งไมมีการใชแลวออกไป 
แมกง  ทุกเลมกําหนดใหมีตัวสะกดตัวเดียว คือ ง   
แมกด   จินดามณี : กลาวถึงตัวสะกด 6 ตัว ไดแก จ ด ต ถ ท ส 

 ประถม ก กา : กลาววามีตัวสะกด 15 ตัว  ไดแก  จ ช ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ 
ท ธ ศ ษ ส    

 จินดามณี (พระเจาบรมโกศ), มูลบทบรรพกิจ, อักษรนิติ, หลักภาษาไทย 

(พระยาอุปกิตฯ) , หลักภาษาไทย (กําชัย) :  ใหมีตัวสะกด18 ตัว ไดแก  จ ฉ 

ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส (ในอักษรนิติวา ซ เปนตัวสะกดได
แตไมมีใชในภาษาไทย)   
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แมกน  จินดามณี : กลาวถึงตัวสะกด 5 ตัว  ไดแก  น ญ ร ล ฬ   
 จินดามณี (พระเจาบรมโกศ), ประถม ก กา, มูลบทบรรพกิจ, อักษรนิติ  

หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตฯ), หลักภาษาไทย (กําชัย) : กลาววามี 6 ตัว 
ไดแก  ญ ณ น ร ล ฬ 

แมกบ   จินดามณี : ใหมี 4 ตัว ไดแก  บ พ ป ภ  

 จินดามณี (พระเจาบรมโกศ) : ใหมีได 6 ตัว  ไดแก  บ ป ผ ฝ พ ฟ 
 ประถมก กา : ใหมีตัวสะกด 4 ตัว  ไดแก  บ ป พ ภ  
 มูลบทบรรพกิจ , อักษรนิติ, หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตฯ): กําหนดใหมี 7 

ตัว  ไดแก  บ ป พ ภ ผ ฝ ฟ (แตในอักษรนิติวามีใชจริงเพียง 5 ตัว บ ป พ 
ภ ผ) 

 หลักภาษาไทย (กําชัย) : ใหมีเพียง  5 ตัว  ไดแก  บ ป พ ฟ ภ 
แมกม ทุกเลมกําหนดใหมีตัวสะกดตัวเดียว คือ ม   
แมเกย  จินดามณี, จินดามณี(พระเจาบรมโกศ)5, ประถม ก กา, มูลบทบรรพกิจ : 

กลาวถึงมาตรานี้วารวมตัวสะกด 3 ตัว  ไดแก  อ ว ย 
 หลักภาษาไทย (กําชัย) : ยังคงลักษณะเดิม  แตตัด อ ออกไปจึงเหลือ 

ตัวสะกด 2 ตัว  คือ  ย ว 
 หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตศิลปสาร) : กําหนดไวตัวเดียว  คือ  ย 
แม
เกอว 

หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตศิลปสาร) : กําหนดไวตัวเดียว คือ  ว   เปนที่
นาสังเกตวาในจินดามณีฉบับพระเจาบรมโกศ กลาวถึงมาตราแมเกอว
เหมือนกัน  แตไมไดแยกจากแมเกยชัดเจนวาตัวสะกดใดเปนของมาตราใด 

 

 จากรายการที่แจงขางบน  จะเห็นวามาตราที่เห็นพองตองกันในตําราทุกเลม คือ แมกง 
และแมกม  นอกนั้นมีความเห็นแตกตางกันไป   ความแตกตางอาจเกิดจากการพิจารณาวาใน
การใชจริงนั้น  ตัวสะกดตัวใดไมมีที่ใชในภาษาไทย  ในที่นี้  หากเราแยกพิจารณาเปนสองแบบ  
แบบแรกคือจัดตัวสะกดตามความเปนไปไดที่จะทําใหออกเสียงในมาตรานั้น  ซึ่งหากจัดตามนี้  
จํานวนตัวสะกดก็ควรจะเปนไปตามจํานวนสูงสุดที่มีกลาวไวในหนังสือเรียนภาษาไทย  ยกเวน 

                                            
5
 ในหนังสือกลาววา  “อ ว ย  ๓ ตววนี้ไชเปน เกอย เปน เกวว”  ไมไดแยกชัดขาดจากกัน (จินดามณี  

2512:196) 
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แมเกยที่เดิมมีความสับสนรวมเอาอักษร อ และ ว ไวดวย  แตในความเปนจริง  ไมมีตัวอักษรใด
ที่แทนเสียงสะกด ย ไดอีกในปจจุบัน จํานวนตัวสะกดที่เปนไปไดในแตละมาตราจึงเปนดังนี้ 
 

แมกก    ก ข ฃ ค ฅ ฆ 
แมกง   ง 
แมกด    จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส  
แมกน   ญ ณ น ร ล ฬ 
แมกบ    บ ป พ ภ ผ ฝ ฟ  
แมกม  ม   
แมเกย   ย 
แมเกอว  ว  

 

 แบบที่สองคือจัดตัวสะกดตามการใชจริงที่เปนอยู  ซึ่งเมื่อจัดในลักษณะนี้  ตัว ฃ  ฅ ก็
จะไมอยูในมาตราแมกก  ตัว ซ ก็อาจจะไมอยูในมาตราแม กด และตัว ฝ ฟ ก็อาจจะไมอยูใน
มาตราแม กบ  (ตามที่มีการต้ังขอสังเกตไวในอักษรนิติ)  การจัดกลุมพยัญชนะตามมาตราสะกด
นี้ไมไดรับความสําคัญมากเทากับการจัดแบบอักษรสามหมู   แตก็เปนประโยชนโดยเฉพาะเวลา
ที่สอนคอมพิวเตอรใหอานคําไทย  เพราะคอมพิวเตอรควรจะตองรูวาตัวพยัญชนะสะกดแตละตัว
นั้นแทนเสียงพยัญชนะในมาตราใด  ซึ่งเราอาจสนใจตอไปอีกไดดวยวาตัวสะกดแบบใดมีจํานวน
การใชจริงๆในภาษามากนอยกวากันเทาไร เพราะอาจเปนประโยชนอยางเชน ในกรณีที่ตอง
คาดเดาวาตัวอักษรที่เห็น(จากการสแกนผานเครื่องสแกนเนอร)นั้นนาจะเปนตัวอักษรใด
มากกวากัน ขอมูลลักษณะนี้ไมมีกลาวถึงในตําราไวยากรณ  แตจะสามารถหาไดจากสํารวจจาก
ขอมูลภาษาไทย  โดยเขียนโปรแกรมเพื่อแจกแจงและนับจํานวนตัวอักษรตางๆที่ใชใน
ภาษาไทยวามีมากนอยแตกตางกันเพียงใด  และแยกประเภทวาเปนการใชเปนพยัญชนะตน 
หรือ พยัญชนะสะกด  ซึ่งจากการทดลองกับขอมูลคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๕ จํานวนหนึ่ง  โดยจะนับเฉพาะกรณีที่มีรูปพยางคแตกตางกัน  (เชน กฎ แมจะพบ 
33 ครั้งในคําทั้งหมดที่นํามานับ แตจะนับเปนการใช ฎ เปนตัวสะกด  1 ครั้ง)  พบวามีการใช
ตัวอักษรตางๆ แตกตางกันไป ดังแสดงในตารางขางลางนี้  ตัวเลขในวงเล็บบอกจํานวนครั้งที่
พบ 

 

 

 



อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ 

 

18 

 

ตารางแสดงจํานวนการใชพยญัชนะสะกดแยกตามมาตราสะกด 

แมกก ก (606), ค (73), ข (10), ฆ (9) 
แมกง ง (953) 
แมกด ด (467), ต (217), ส (132), ช (98), ท (96), จ (84), ศ (79), ษ (75), ฏ (41),  

ธ (30), ฐ (25), ถ (23), ฒ (9), ฑ (5), ซ (3), ฎ (3) 

แมกน น (916), ล (178), ญ (94), ณ (89), ร (84), ฬ (11), ย (1) 
แมกบ บ (339), ป (86), พ (69), ภ (18), ฟ (6) 

แมกม ม (578) 
แมเกย ย (372) 
แมเกอว ว (222) 
 

 จากขอมูลที่แจกแจงมาจะพบวา  ตัวอักษรที่ไมมีการใชในมาตราแมกกคือ ฃ และ ฅ, 
ในมาตราแมกด คือ ฉ และ ฌ, และในมาตราแมกบ คือ ผ และ ฝ  นอกนั้นมีการใชมากนอย
ตางกัน  บางตัวอักษร แมมีการใชก็เปนคําโบราณ  เชน  ย (มาตราแมกน)  ในคําวา ภิยโย,  ฆ 
(มาตราแมกก) ในคําวา  อรรฆ, อนรรฆ, มัฆวาน   เปนตน 
 นอกจากนี้  หากแจกแจงตัวอักษรที่เปนพยัญชนะตน  โดยยึดตามเสียงพยัญชนะเปน
หลักจากขอมูลชุดเดียวกัน  ก็จะไดผลดังแสดงในตารางขางลางนี้ ตัวอักษรที่ไมมีที่ใชแลวคือ ฃ 
และ ฅ  และนอกจากจะเห็นความมากนอยของการใชแตละตัวอักษร  ยังเห็นการใชอักษรควบ
กล้ํา ร ล ว วา มีการใชกับเสียงพยัญชนะแตกตางกันไป  เสียงที่ควบกล้ําไดครบทั้งสามเสียง คอื 
[ก] [ค],  ที่ควบไดกับ ร ล คือ [ป] [พ],  และที่ควบไดเฉพาะกับ ร คือ [ต] [ท]  
 

ตารางแสดงจํานวนการใชพยญัชนะตนแยกตามเสียง 
k  ก (352)  

 kr กร (131);  kl กล (89);  kw กว (20) 

kh ค (187), ข (161), ฆ (21) 

 khr คร (99), ขร (8);  khl คล (61), ขล (29);  khw ขว (25), คว (21) 

ŋ ง (146) 
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c จ (285), จร (5) 

 cr*  จร (5) 

ch ช (183), ฉ (94), ฌ (8) 
s ส (307), ซ (142), ศ (80), ษ (54) 

 sr*  สร (5), ซร (3) 

d ด (249), ฎ (14), ฑ (4)  

 dr  ดร (3) 

t ต (264), ฏ (13) 

 tr  ตร (52) 

th ท (273), ถ (133), ธ (66), ฑ (19), ฐ (17), ฒ (3) 

 thr  ทร (8) 

n น (432), ณ (73) 
b บ (268) 
p ป (264) 

 pr ปร (96);  pl ปล (61) 

ph พ (221), ผ (103), ภ (90) 

 phr พร (75);  phl  พล (73), ผล  (40) 

f ฟ (87), ฝ (37) 
m ม (394) 
j, y ย (335), ญ (24)  
r ร (462) 
l ล (470), ฬ (10) 
w ว (310) 
h ห (252), ฮ (71) 

                                            
*
  พบในคําไทยโบราณจํานวนเล็กนอย  เชน จรวจ, แจรก, ไจร, สรบ, สรม, สรุ เปนตน ซึ่งอานควบ
กลํ้าตามที่ระบุในพจนานุกรม 
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 นอกจากการแบงตัวอักษรพยัญชนะตามเกณฑพยัญชนะตน และพยัญชนะสะกดแลว   
พระยาอุปกิตศิลปสารไดกลาวถึงการแบงตัวอักษรพยัญชนะโดยเทียบเคียงกับภาษาบาลีและ
สันสกฤต  โดยแบงเปนอักษรพยัญชนะกลาง  พยัญชนะเดิม และพยัญชนะเติม  ดังนี้ 

o พยัญชนะกลาง  คือพยัญชนะที่ใชทั้งในไทย บาลี และสันสกฤต  มี 21 ตัว  คือ ก 
ข ค ง จ ฉ ช ต ถ ท น ป ผ พ ม ย ร ล ว ส ห 

o พยัญชนะเดิม  คือพยัญชนะที่ติดมาจากภาษาบาลี สันสกฤต  อาจมีใชกับคําไทย
บางแตนอย  มีอยู 13 ตัว  ฆ ฌ ญ ฏ ฐ ฑ ณ ธ ภ ฬ ศ ษ 

o พยัญชนะเติม  คือพยัญชนะที่ไทยคิดเพิ่มเติมเอง  มี 10 ตัว  คือ  ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ 
ฟ อ ฮ 

 การแบงในลักษณะนี้เปนประโยชนสําหรับผูเรียนทําใหรูที่มาของตัวอักษรพยัญชนะ  
และรูขอมูลเปรียบเทียบระหวางภาษาไทยและบาลี สันสกฤต   แตไมเปนประโยชนโดยตรงตอ
การเขาใจภาษาไทยปจจุบัน  ในที่นี้  ผูเขียนจึงไมใชวิธีการแบงในลักษณะนี้ 

3.2 ตัวอักษรสระ 

 สวนตัวอักษรที่แทนสระนั้นมักไมมีกลาวไวในตําราภาษาไทย เพราะตําราโดยทั่วไปมัก
ใชวิธีอธิบายโดยยึดเสียงเปนหลักมากกวายึดรูป   มีเพียงตําราหลักภาษาไทย (พระยาอุปกิต
ศิลปสาร) และหลักภาษาไทย (กําชัย ทองหลอ) ที่กลาวไวเหมือนกันวาสระมี 21 รูป   สวนใน
ตําราอักษรนิติ (พระอมราภิรักขิต) วามี 20 รูป 19 สําเนียง  แตเมื่อดูรายละเอียดแลวจะพบวา
รูปสระที่ใหไวในตําราทั้งสองเลมนั้นแตกตางกัน   ดังนี้ 

o อักษรนิติ :   เ   า                          g   Ý     Þ   ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  เ  แ  ไ  ใ  โ  เ-า    
ำ    เ-ะ 

o หลักภาษาไทย (พระยาอุปกิตศิลปสาร) :  ะ (วิสรรชนีย)     (ไมหันอากาศ)     (ไม
ไตคู)   า (ลากขาง)       (พินทุ)    (ฝนทอง)      (นฤคหิต)  “ (ฟนหนู)    Ý (ตีน
เหยียด)    Þ (ตีนคู)  เ (ไมหนา)  ใ (ไมมวน) ไ (ไมมลาย) โ (ไมโอ) อ (ตัวออ)  ย 
(ตัวยอ)  ว (ตัววอ)  ฤ (ตัวรึ)  ฤๅ (ตัวรือ)  ฦ (ตัวลึ)  ฦๅ (ตัวลือ) 

    
 โดยที่ตําราอักษรนิติของพระอมราภิรักขิตมองรูปตัวอักษร เ กับ า  รวมกันเปนหนึ่งรูป
เพื่อแทนเสียงของสระ เอา  ทํานองเดียวกันเสียงของสระเอะและสระอําซึ่งประกอบดวย
สัญลักษณมากกวาหนึ่งตัวก็ถือเปนหนึ่งรูปเชนกัน   จึงดูเหมือนกับวาเปนการจัดรูปตามเสียง
สระในภาษาไทย   แตเมื่อพิจารณาดูจะเห็นวาไมใชเสียทีเดียว  เพราะภาษาไทยมีเสียงสระ 24 
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เสียง  แตรูปที่ใหไวมี 20 รูป  แสดงวามีเสียงสระบางเสียงที่ไมไดใหรูปสําหรับแทนสระนั้นไว 
เชน สระอะ สระเอีย สระเอือะ เปนตน และเมื่อตรวจดูในหมวด “เครื่องหมายที่ใชกับอักษร” 
แทน  จะพบวาภายในหมวดนี้จะมีรูปวิสันชนี6 (ะ) ซึ่งใชแทนสระอะอยูดวย  เครื่องหมายที่ใชกับ
อักษรที่แจกแจงเอาไว  ไดแก  เอก โท ตรี จัตวา ตายคู  ทัณฑญาฎ  หันอากาศ ฟองคัณฑ  
นฤคหิค  ฝนทอง  วิสันชนี  ฟองมัณฑ  และโคมูตร (ทั้งหมดนี้สะกดตามตนฉบับ)   ผเูขยีนเองก็
ยังมองไมเห็นเหตุผลเบื้องหลังของการแจงรูปสระ และรูปเครื่องหมายที่ใชกับตัวอักษรใน
ลักษณะนี้   คงตองเก็บไวใหผูรูไขขอของใจนี้   อยางไรก็ตาม  ประเด็นนี้คงมองขามไปไดดังจะ
ไดกลาวตอไป 
 สวนพระยาอุปกิตศิลปสารนั้นไมไดนําสัญลักษณมากกวาหนึ่งตัวเชน เ กับ า มารวมกัน
เปนหนึ่งรูปเพื่อแทนเสียงๆหนึ่ง  แตใชวิธีมองแยกเปนแตละสัญลักษณเลย  และอันที่จริง ทาน
มองแยกลงไปถึงระดับที่แยกยอยวาสระอีนั้นประกอบดวยสองสัญลักษณคือ พินทุ กับ ฝนทอง 
(คือรูปแทนสระอิ  และรูปแทนขีดที่เพิ่มบนสระอิ  ทําใหกลายเปนสระอี)   จึงทําใหไมมีตัวอักษร
เฉพาะสําหรับสระอี สระอื สระอึ   ที่นาแปลกใจคือการที่กําหนดไมไตคูใหเปนรูปสระ  ทั้งนี้ตํารา
ภาษาไทยเลมอื่นๆ  เชน  อักษรนิติ  ปฐมมาลา  ประถม ก กา   มูลบทบรรพกิจ มองวาเปน
เครื่องหมายสําหรับทําสระใหเสียงส้ันลง   แตเมื่อดูตัวอยางที่ทานใหไว   จึงเห็นตัวอยางคําวา  
ก็   อีกทั้งในคําอื่นๆที่มีเสียงสระเอะและเสียงพยัญชนะสะกด  ก็จะมีการใชเครื่องหมายไมไตคูนี้
แทน  ะ  เชน  เร็ว  เก็บ  เปนตน  จึงเขาใจวาคําเหลานี้อาจจะเปนสาเหตุใหทานจัดใหไมไตคูนี้
เปนรูปสระ  แตหากจัดเปนรูปสระ  ก็จะเปนรูปที่พิเศษกวารูปอื่นๆ คือ ไมสามารถปรากฏเดี่ยว
รวมกับพยัญชนะได  ยกเวนคําวา ก็  จึงนาจะจัดใหเปนอักษรพิเศษได 
 อยางไรก็ตาม  ผูเขียนเห็นวาการแยกรูปสระตามแบบทั้งของพระอมราภิรักขิตและ 
พระยาอุปกิตศิลปสารนั้นอาจจะไมเหมาะสมกับปจจุบัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการพิมพ
ตัวอักษรภาษาไทยผานทางแปนพิมพกลายเปนเรื่องปกติวิสัย  ซึ่งผูคนทั่วไปแลวจะรับรู
ตัวอักษรแตละตัวตามความสอดคลองกับการพิมพแปนพิมพแตละครั้ง  ดังนั้น  ผูเขียนจึงเห็นวา
ไมควรที่จะแยกฝนทองหรือฟนหนูหรือนฤคหิตออกมาเพื่อจะนําไปรวมกับรูปสระอิภายหลัง  
แมวาเวลาที่เราเขียนดวยดินสอหรือปากกาอาจกระทําเชนนั้นได    แตเราควรจะกําหนดใหมี
ตัวอักษรสําหรับแทนสระอิ  สระอี  สระอึ  และ  สระอื  แยกเปนแตละตัวไปเลย   และถายึด
เกณฑวารูปสระคือตัวอักษรแตละตัวที่เทียบเคียงไดจากการพิมพแปนพิมพแตละแปน   รูปสระ
ที่ประกอบดวยสัญลักษณมากกวาหนึ่งตัว เชน  เ-า  เ-ะ  แ-ะ  พวกนี้ก็จะไมถือวาเปนรูปสระ
ตางหาก   แตเปนการใชรูปสระสองรูปรวมกันเพื่อแทนเสียงสระหนึ่งเสียง  วิธีนี้ยังสอดคลองกับ

                                            
6
 สะกดตามตนฉบับ (อักษรนิติ 2513:151) 
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การประยุกตใชภาษาไทยบนคอมพิวเตอรดวย  เพราะคอมพิวเตอรมองตัวอักษรแตละตัวที่ได
จากการพิมพวามีรหัสเฉพาะของแตละตัวอักษร   เชน  ตัวอักษร ก เมื่อเก็บในคอมพิวเตอรจะ
แทนดวยรหัส  161  ข  แทนดวยรหัส  162   ะ  แทนดวยรหัส 208   า  แทนดวยรหัส 210  

เปนตน  ดังนั้น เสียงสระเมื่อแทนดวยตัวอักษรจึงไมจําเปนตองมีความสัมพันธแบบหนึ่งรูปตอ
หนึ่งเสียง    สระหนึ่งเสียงอาจตองใชรูปสระมากกวาหนึ่งตัวเพื่อแทนเสียงนั้นก็ได  เชน เสียง
สระเอา  สระเอะ  สระแอะ  สระเอือ  สระเอือะ  ประกอบดวยรูปสระมากกวาหนึ่งรูป   
 นอกจากนี้  ในสวนของการใชตัวอักษรพยัญชนะ  อ  ย ว  แทนเสียงสระซึ่งพระยาอุป-

กิตศิลปสารมองวาเปนรูปสระเพราะประกอบกับรูปอื่นเปนเสียงสระได  เชน  สระเอีย  ใชรูปสาม
รูป คือ  เ     และ ย   ขอดีของวิธีนี้ คือ ทําใหเราตระหนักวารูปตัวอักษร อ ย ว นี้อาจเปนสวนที่
แทนเสียงสระได   แตก็ทําใหตัวอักษรสามตัวนี้จัดไดวาเปนตัวอักษรสองประเภทคือเปนรูป
พยัญชนะก็ไดเปนรูปสระก็ได   แตเราก็อาจมองในอีกมุมวาเสียงสระหนึ่งเสียงอาจแทนไดดวย
ตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัว ซึ่งไมจําเปนตองเปนตัวอักษรที่เปนรูปสระอยางเดียวแตอาจเปนรูป
ตัวอักษรพยัญชนะ อ ย ว ก็ได   ดังนั้น  ตัว อ ย ว จึงจัดเปนรูปพยัญชนะเหมือนปกติได แต
เปนรูปที่สามารถนํามาใชแทนเสียงสระหรือใชประกอบกับรูปสระอื่นเพื่อแทนเสียงสระบางเสียง
ได  ขอดีของวิธีนี้คือแยกประเภทรูปพยัญชนะและรูปสระขาดจากกันชัดเจน   ทําใหบอกไดแน
ชัดวารูปตัวอักษรนั้นเปนรูปในกลุมไหน   และเนื่องจากเสียงสระอาจแทนดวยรูปอักษรมากกวา
หนึ่งรูปไดอยูแลว  จึงไมแปลกที่จะยอมใหเสียงบางเสียงแทนดวยรูปตัวอักษรพยัญชนะและสระ
ดวย    
 ในสวนของตัว ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ ซึ่งทั้งพระยาอุปกิตศิลปสารและพระอมราภิรักขิตจัดให
เปนรูปสระนั้น  หากพิจารณาเสียงที่ออกจริงจะพบวาประกอบดวยเสียงของทั้งพยัญชนะและ
สระ ดังนี้  รึ  รือ  ลึ  ลือ  จึงไมนาที่จะจัดใหเปนรูปสระ  สาเหตุที่ทั้งส่ีรูปนี้ถูกจัดใหเปนรูปสระ  
นาจะมาจากการที่ทั้งส่ีรูปนี้เปนสระในภาษาสันสกฤต   คําที่ใชตัวอักษรนี้คือคําที่ยืมมาจาก
ภาษาสันสกฤต  แตเมื่อเรานํามาใชเปนคําไทย  เราไมสามารถออกเสียงแบบภาษาสันสกฤตได  
ตองปรับใหเขากับระบบเสียงของภาษาไทย   เสียงของคําที่มีตัวอักษรนี้จึงไมใชเสียงสระใน
ภาษาไทยแตเปนเสียงที่ประกอบดวยทั้งเสียงพยัญชนะและสระ บางคนจึงจัดใหตัวอักษร ฤ  ฦ  
เปนตัวอักษรพยัญชนะ  ซึ่งในทางคอมพิวเตอรตัวอักษรทั้งสองตัวนี้ก็ถูกแทนดวยรหัสในกลุม
พยัญชนะโดยเรียง … ม ย ร ฤ ล ฦ ว … ทั้งนี้เพื่อใชในการจัดเรียงคําใหสอดคลองกับ
พจนานุกรมไทย  แตตัว ฤ ฦ นี้ก็จะตางจากพยัญชนะอื่นๆ  เพราะไมปรากฏวาใชกับสระใดได
เลย  อีกทั้งเสียงของตัวอักษร ฤ นี้เมื่อเปนคําไทยยังแปรไปตามตัวอักษรอื่นๆที่เกิดรวมไดสาม
แบบ   เชน  เปน [รึ]  ในคําวา จาฤก  หฤทัย,   เปน [ริ] ในคําวา  ฤทธิ์  อังกฤษ,  เปน [เรอ] ใน
คําวา  ฤกษ,  สวนสามตัวที่เหลือนั้นมีเสียงคงที่    ตัว ฤ จึงนาจะมองในลักษณะเดียวกับตัว  อ  
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ที่เปนทุนใหกับพยัญชนะอื่นเกาะ (เชน ขอน)   ดังนั้น ในที่นี้จึงจัดใหเปนอักขรพิเศษที่ไมใชทั้ง
พยัญชนะหรือสระ  ในขณะท่ีตัว  ฤๅ สามารถปรากฎเดี่ยวๆได    สวนตัว ฦ  ฦๅ นั้นปจจุบันไม
มีที่ใชในภาษาไทยจึงไมนาสนใจนัก    เนื่องจากในที่นี้ผูเขียนใชเกณฑวาหนึ่งตัวอักษรคือ
ตัวพิมพหนึ่งตัว  ดังนั้น จึงจัดให ๅ เปนอักขรพิเศษที่เกิดรวมกับ ฤ ไดเทานั้น 
 ดังนั้น  หากยึดตามหลักการหนึ่งรูปตอหนึ่งตัวอักษรดังกลาวมาแลว   รูปสระใน
ภาษาไทยจึงควรมีจํานวนเพียง 15  รูป  ดังนี้ 
 

 ะ  า  เ  แ  ไ  ใ  โ                                              ำ    
 

 อยางไรก็ตาม  การจัดจํานวนรูปสระแบบนี้เปนการจัดเพื่อใหคอมพิวเตอรรูวา  
นอกเหนือจากตัวอักษรพยัญชนะ 44 ตัวแลว  จะตองมีตัวอักษรอีก 15 ตัวสําหรับใชแทนสระ   
แตสําหรับคนท่ัวไป  เมื่อพูดถึงรูปสระ  จะยึดเสียงสระเปนตัวต้ังแลวพิจารณาวารูปที่ใชแทน
เสียงสระนั้นไดมีอะไรบาง เสียงสระแตละรูปอาจตองใชรูปสระมากกวาหนึ่งรูปประกอบกัน  หรือ
อาจตองใชรูปพยัญชนะ  อ ย ว เพื่อประกอบดวย  การเทียบความสัมพันธระหวางสระแตละ
เสียงกับรูปที่แทนนั้นสามารถทําเปนตารางเทียบเปน 24 คูตามจํานวนเสียง  ดังนี้ 
 
สระ  รูปแทน 
อะ a -ะ   หรือ  -  (ถามีตัวสะสด  เชน  กัด)  หรือ -รร-  (กรรม, มรรค) 

อา aː -า 
อิ i  -  
อี iː  -  
อึ ɨ  -  
อื ɨː  - อ (ตองมีตัว อ สะกดดวย) 
อุ u -  
อู uː -  
เอะ e เ-ะ   หรือ  เ-  (เมื่อมีตัวสะกด เชน เห็น) 
เอ eː เ- 
แอะ ɛ แ-ะ   หรือ  แ-  (เมื่อมีตัวสะกด เชน แข็ง) 
แอ ɛː แ- 

โอะ o โ-ะ   หรือ  ลดรูปสระ  (เชน  กก  กง  กด) 
โอ oː โ- 
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สระ  รูปแทน 
เอาะ ɔ เ-าะ  หรือ     - อ  (เมื่อมีตัวสะกด  เชน น็อต  ล็อก) 
ออ ɔː  -อ  หรือลดรูปถาสะกดดวย  -ร  (เชน  กร  จร) 
เออะ ə เ-อะ  หรือ  เ- (เมื่อมีตัวสะกด เชน เกิด)  หรือ  เ- อ  (เชน  เก็อก  เก็อง) 
เออ əː เ-อ  หรือ  เ-  (เมื่อมีตัวสะกด เชน เดิน) 
เอียะ ia เ- ยะ  หรือเปลี่ยน  ะ เปนไมไตคู  (แตไมมีที่ใชในปจจุบัน) 
เอีย iːa เ- ย 
เอือะ ɨa เ- อะ 
เอือ ɨːa เ- อ 
อัวะ ua - วะ เปลี่ยนวิสรรชนียเปนไมไตคูและลดไมหันอากาศถามีตัวสะกด  

(เชน  ก็วก ก็วง) 
อัว uːa - ว    ลดไมหันอากาศถามีตัวสะกด (เชน  กวก กวง) 

 

 นอกจากนั้น  รูปสระบางรูปอาจแทนเสียงมากกวาหนึ่งเสียง  กลาวคือ     ำ  แทนเสียง  
[อะ + ม]   ไ  และ ใ  แทนเสียง  [อะ + ย]   และในภาษาโบราณ  การใชตัวอักษรสองตัวซอน
กันจะหมายถึงการใชรูปไมหันอากาศได  เชน  ทงง  หมายถึง ทัง  สรร  หมายถึง สัน  อะนนน 
หมายถึง อะนัน  ซะบบบ หมายถึง ซะบับ  (จาก ประถม ก กา)  แตปจจุบัน มีเฉพาะการใช  รร  
ที่หมายถึง ไมหันอากาศได  (จรร อานวา [จัน])  
 การจัดกลุมของรูปสระนั้น  ไมมีหนังสือภาษาไทยไดกลาวถึงไวชัดเจน  ในที่นี้  เราอาจ
จัดกลุมรูปสระโดยพิจารณาจากเกณฑการปรากฎใชของรูปนั้น ๆ ได  ดังนี้ 
 

สระหนา  คือสระที่วางไวหนารูปพยัญชนะ  ไดแก   เ  แ  ไ  ใ  โ 
สระหลัง  คือสระที่วางไวหลังพยัญชนะ  ไดแก  ะ  า    ำ 
สระบน  คือสระที่วางไวเหนือพยัญชนะ  ไดแก                                  
สระลาง  คือสระที่วางไวใตพยัญชนะ   ไดแก             

3.3 ตัวอักษรวรรณยุกต 

 ตัวอักษรวรรณยุกตในภาษาไทยมีอยู 4 ตัว  คือ ไมเอก  ไมโท  ไมตรี  และไมจัตวา   
แตในหนังสือ จินดามณี   จะกลาวถึงการผันอักษรตางๆดวยรูปวรรณยุกตเอกและโทเปนหลัก  
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โดยเฉพาะในจินดามณีจะมีแตตัวอยางที่ผันดวยไมเอกและไมโทเทานั้น  ไมมีตัวอยางที่ผันดวย
ไมตรีหรือไมจัตวา  แมวาจะมีกลาวถึงรูปไมตรีและไมจัตวาในสวนอื่นๆ  ดังนี้ 

 อักษรเบื้องตน  หาเอกโทบมิได   เชน  กา 
 อักษรคํารบสอง  มีไมเอกรูปด่ังคอนหางโค  เชน  กา 
 อักษรคํารบสาม   มีไมโทดั่งรูปขอ  เชน กา 
 อักษรเปนคํารบสี่  มีไมตรีด่ังรูปเลข ๗ เชน  กา 
 อักษรคํารบหา  มีไมตรีด่ังรูปตีนกา  เชน  กา 

 ในตําราภาษาไทยตอมานับแตมูลบทบรรพกิจ  ประถม ก กา  ปฐมมาลา  อักษรนิติ  
จึงเริ่มมีตัวอยางการผันดวยไมเอก ไมโท  ไมตรี  และไมจัตวาดวย   แตตัวอยางสวนมากเปน
การผันโดยใชไมเอกไมโทเปนหลักอยู  และแยกอธิบายการผันไมตรีและไมจัตวาไวตางหาก  ทํา
ใหสันนิษฐานไดวา  รูปไมตรี ไมจัตวา นี้นาจะมีที่มาที่แตกตางจากรูปไมเอกและไมโท  ซึ่งเมื่อ
คนดูในบันทึกเรื่องจินดามณีของกรมศิลปากร  กรมศิลปากรไดต้ังขอสันนิษฐานวาเดิมในสมัย
สมเด็จพระนารายณมหาราชมีรูปวรรรณยุกตใชเพียงสองรูป   แตที่ปรากฎในหนังสือจินดามณี
เพิ่มเติมการใชรูปไมตรีและจัตวานาจะมาจากการเขียนเพิ่มเติมเอาในภายหลัง  ดังมีปรากฎใน
บันทึกทายเลมของจินดามณีฉบับหนึ่งวาไดเพิ่มเติมการผันวรรณยุกตตรีและจัตวาเขาไปเพื่อให
สมบูรณขึ้นจากเดิม  ในจินดามณีฉบับพระเจาบรมโกศจึงมีตัวอยางการผันวรรณยุกตครบทุกรูป 
(จินดามณี 2512: 148) 

 ตําราที่อธิบายการผันรูปวรรณยุกต เอก โท ตรี และจัตวา ไปพรอมๆ กัน  คือ หนังสือ
ภาษาไทยปจจุบัน  เชน หนังสือหลักภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร  และหนังสือลักษณะ
และการใชภาษาไทย ของ บรรจบ พันธุเมธา  

3.4 ตัวอักษรพิเศษ 

 ตัวอักษรพิเศษคือตัวอักษรอื่นๆที่ไมใชพยัญชนะ สระ หรือวรรณยุกต  แตมีใชในการ
เขียนภาษาไทย   ซึ่งหากนับรวมตัวอักษรตางๆที่มีกลาวถึงในตําราภาษาไทยเลมตางๆ   ก็จะมี
ตัวอักษรตอไปนี้    
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   ทัณฑฆาต7  ใชฆาตัวอักษรที่ไมออกเสียง 
    ็  ไมไตคู   ใชกํากับใหเสียงส้ัน 
“ ฝนทอง, ฟนหนู  ใชเขียนไวบนฟองมันและพินอิ 
๏ ฟองมัน, ตาไก  ใชเขียนไวตนวรรคและตนบรรทัด 
  | นฤคหิต,  

หยาดน้ําคาง  
ใชตามภาษาสันสกฤต แทนเสียง ม  
ใชเขียนไวบนสระอา  สระอิ  สระอุ 

๛ โคมูตร, สูด  ใชเขียนสุดทายและจบเรื่อง 
‘ มุสิกทันต  ใชเขียนบนพินอิ 
ฯ คั่น, อังคั่นเด่ียว, ขั้น 

ไปยาลนอย, เปยยาล
นอย   

ใชสําหรับส้ินบทสิ้นขอเนื้อความ 

ใชละคําที่รูจักกันดี  (กรุงเทพ ฯ) 

ฯลฯ บัละญาณ ,  ไปยาล
ใหญ, เปยยาลใหญ  

ใชละกลางความ  (กลาวถึงในหนังสือ ประถม ก 
กา  เชน ก ฯลฯ ฮ) 
ใชละขอความที่อยูทาย 

o ฟองคัณฑ   กลาวถึงในอักษรนิติ และพบวามีการอางถึง 
“ฟองดัณฑ” วาใชแทนตัวงอในแมเกอย   โดย
ยกตัวอยางที่มีรูปสระอุและนฤคหิต เชน กุ  
(อานวา กุง)  

   ๎ ยามักการ  ใชเขียนขางบนในภาษาบาลีและสันสกฤต
เพื่อใหรูวาเปนอักษรควบกัน 

 ß  พินทุ  ใชเขียนไวขางลางตัวพยัญชนะในภาษาบาลี
และสันสกฤตเพื่อใหรูวาตัวสะกดหรือตัวควบ 

 

 ตัวอักษรพิเศษเหลานี้  หลายตัวไมพบใชในการเขียนภาษาปจจุบัน  เชน  ยามักการ  
โคมูตร พินทุ และฟองมัน  สวนฝนทอง นฤคหิต มุสิกทันต นั้นในที่นี้ถือเปนสวนหนึ่งของ
ตัวอักษรอื่นๆดังที่กลาวมาแลวในตอนตน  จึงไมนับแยกออกมาเปนอักษรพิเศษอีกตอไป  
ตัวอักษรพิเศษที่ยังใชอยูในปจจุบัน คือ  ทัณฑฆาต  ไมไตคู  คั่น  และบัละญาณ   ทัณฑฆาต

                                            
7
 ในจินดามณีใช “ฑัณฑฆาฏ”  ในอักษรนิติใช “ทัณฑญาฎ”  ในมูลบทบรรพกิจใช “ทัณฑฆาฏ”  ใน
หลักภาษาไทย(กําชัย ทองหลอ) กลาววาโบราณเรียก  “วัญฌการ” หากเขียนไวบนอักษรที่อยูระหวาง
คํา เชน  สาสน 
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ยังคงใชในความหมายเดิม  แต คั่น ในปจจุบันเรียกวาไปยาลนอย  ใชเพื่อละคําที่เปนที่รูกัน   
สวนบัละญาณปจจุบันเรียกวาไปยาลใหญยังคงใชในความหมายเดิม  แตในที่นี้จะไมถือไปยาล
ใหญเปนตัวอักษรพิเศษ  แตใหพิจารณาเปนสัญลักษณที่ประกอบดวยสามตัวอักษรตามที่พิมพ
เขาคอมพิวเตอร  คือ ฯ ล และ ฯ  ดังนั้น จึงเหลือตัวอักษรพิเศษที่ใชปกติ  คือ          ็   ฯ   
สวนตัวอักษรพิเศษอื่นๆ แมไมไดใชในภาษาไทยทั่วไป  แตก็มีกําหนดไวในมาตรฐานชุดอักขระ
ภาษาไทยบนคอมพิวเตอรดวย  ไดแก  ๏     Ҝ  ๛     ๎    ฺ   ในขณะที่บางตัวไมมีกําหนดไวใน
มาตรฐานชุดอักขระไทย (ฟองคัณฑ  (o)  ฟนหนู (“)  มุสิกทันต (‘) ) 
 นอกจากนี้  ในตําราสมัยเกาเชน ประถม ก กา อักษรนิติ  มูลบทบรรพกิจ  จะพบวามี
การใชอักษรพิเศษเชน  ๚ ๚ะ   แตผูเขียนไมพบคําอธิบายใดใดเกี่ยวกับสัญลักษณเหลานี้ในเลม    
สัญลักษณพิเศษเหลานี้อธิบายไวในหนังสือหลักภาษาไทยของกําชัย ทองหลอ  ดังนี้ 
 ๚  อังคั่นคู  ใชเขียนไวหลังขอความใหญ หรือจบเรื่องใหญ 
 ๚ะ อังคั่นวิสรรชนีย  ใชเขียนไวขางหลังโคลงแตละบท  หรือขอความที่ส้ินกระแสในแต
ละตอน 
 อยางไรก็ตาม  เครื่องหมายเหลานี้ปจจุบันไมนิยมใชแลว  จึงไมนํามานับในที่นี้   เมื่อ
นับรวมกับตัว ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ ที่กลาวถึงในตอนตนวาไมนับเขาพวกสระ  อักษรพิเศษก็จะมีเพิ่ม
อีก 3 ตัว คือ  ฤ  ฦ และ ๅ    

นอกจากนี้  ในการเขียนภาษาไทยปจจุบัน  ยังมีการใชตัวอักษรพิเศษอื่นๆอีก  ดังที่
กลาวไวในหนังสือของกําชัย ทองหลอ และในหลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและ
เครื่องหมายอื่น ๆ ของราชบัณฑิตยสถาน (จํานวน 21 เครื่องหมาย) แตเสวนใหญปนตัวอกัษรที่
ใชสําหรับภาษาอังกฤษอยูแลว  จึงไมจัดเปนตัวอักษรที่ตองเพิ่มเติมสําหรับชุดอักขระภาษาไทย   
เครื่องหมายและการใชเครื่องหมายเหลานี้(ซึ่งคัดมาบางสวน)  ไดแก 

 
. มหัพภาค ใชเพื่อจบความ 

ใชหลังคํายอ  (พ.ศ.) 
ใชหลังตัวเลขหรืออักษรที่บอกจํานวนขอ  (ก.  1.) 
ใชเปนจุดทศนิยม (1.25) 
ใชคั่นระหวางชั่วโมงและนาที (10.15 น.) 
ใชทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

, จุลภาค ใชคั่นจํานวนตัวเลข (1,000   1,000,000) 
ใชแยกวลีหรืออนุประโยค 
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ใชคั่นรายการตั้งแต 3 รายการขึ้นไป (มด, หนู, แมลง) 
; อัฒภาค ใชคั่นประโยคเล็กๆ  ที่มีความตอเนื่องใกลชิดกัน 

ใชแบงประโยค กลุมคํา ตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุลภาค
อยูแลว  เพื่อใหเห็นแยกตอนชัดเจน 

: ทวิภาค, จุดคู ใชแสดงมาตราสวน  อัตราสวน (1:20) 
ใชแทนคํา “คือ” 
ใชหลังคํา ดังนี้ ดังตอไปนี้  เพื่อแจงรายการ 

:- วิภัชภาค ใชหลังคํา ดังนี้ ดังตอไปนี้   เพื่อแจงรายการ (แตละ
รายการจะขึ้นยอหนาใหม) 

- ยติภังคิ์ ใชเขียนตอพยางคทายบรรทัด 
ใชแยกพยางคเพื่อบอกคําอาน 
ใชในความหมาย “และ” “กับ” (ไทย-จีน) 
ใชขยายความ (ถิ่น-พายัพ) 
ใชในความหมาย “ถึง” (จันทร-ศุกร) 
ใชในความหมาย “เปน” (พจนานุกรมไทย-อังกฤษ) 
ใชแสดงลําดับรายการ กรณีที่ไมตองการรายการแบบ
ตัวเลข 
ใชเขียนแยกกลุม (02-218-4695) 

( ) นขลิขิต, วงเล็บ ใชอธิบายเพิ่มเติม 
ใชบอกที่มาของขอความ 

[ ] วงเล็บเหลี่ยม ใชอธิบายเพิ่มเติมในอีกลักษณะ 
ใชในทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

{ } วงเล็บปกกา ใชโยงคําหรือขอความที่อยูคนละบรรทัด 
ใชในทางคณิตศาสตร 

? ปรัศนี ใชส้ินสุดประโยคคําถาม หรือแสดงความสงสัย 

! อัศเจรีย ใชหลังคํา วลี ประโยคที่เปนคําอุทาน 
ใชหลังคําเลียนเสียงธรรมชาติ (โครม!) 
ใชในทางคณิตศาสตร 

“ ” อัญประกาศ ใชแสดงขอความที่เปนคําพูด 
ใชแสดงขอความคัดมาจากที่อื่น 
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ใชเนนความใหเดนชัดขึ้น 
‘ ’ อัญประกาศเดี่ยว ใชซอนในขอความที่มีเครื่องหมายอัญประกาศอยูแลว 
ๆ ไมยมก ใชซ้ําคํา วลี หรือประโยค 
..... จุดไขปลา ใชเพื่อละขอความยาวๆ 

----- ที ฆ สั ญ ญ า , 
เสนประ 

ใชเหมือนจุดไขปลา 

= เสมอภาค ใชแสดงความเสมอกัน 

____ สัญประกาศ  
(ขีดเสนใต) 

ใชขีดใตขอความเพื่อเนน 

“ บุพสัญญา ใชแทนคําหรือขอความที่อยูบรรทัดบน 

  

 เครื่องหมายวรรคตอนเหลานี้เปนรูปตัวอักษรเดียวที่ใชรวมกับภาษาอังกฤษได  
เชน  .  , ;  :  เปนตน  จะมีก็เพียงตัวไมยมกเทานั้น  ๆ  ที่ใชเฉพาะในภาษาไทย  และหากรวม
ตัวเลขไทย ๐ – ๙  และเครื่องหมายแสดงหนวยเงินบาท ฿    อักษรพิเศษในภาษาไทยจึงมี  24  

ตัวดังนี้   
 

          ็   ฯ  ๆ  ๏     |  ๛     ๎    ฺ   ๚   ฤ  ฦ ๅ  ๐  ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ ฿    

 

 อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดทรงพยายามสนับสนุนใหมีการใช
เครื่องหมายวรรคตอนอยางเปนระบบ  ดังปรากฏในพระราชนิพนธ  “วิธีใหมสําหรับใชสระและ
เขียนหนังสือไทย”  ในป พ.ศ. 2460  ซึ่งนอกจากจะทรงนําเสนอแนวคิดใหมในการเขียน
ภาษาไทยโดยใหสระอยูบรรทัดเดียวกับพยัญชนะ  เปลี่ยนรูปของสระผสม  และวางตําแหนง
สระไวหลังพยัญชนะ ฯลฯ แลว  ยังทรงเสนอใหมีการแบงคํา แบงวรรคตอนโดยใชเครื่องหมาย
วรรคตอนตามที่เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราบดี (ม.ร.ว.เปย  มาลากุล) ไดอธิบายไวในตํารา
แบบเรียนการแตงหนังสือ  แตก็ไมไดรับการสานตอใหเปนที่ใชกันแพรหลาย   หากมีการแบงคํา
และใชเครื่องหมายวรรคตอนตางๆ แลว  การประมวลผลภาษาไทยดวยคอมพิวเตอรก็จะงาย
มากขึ้น และยังอาจชวยใหผูเขียนความเรียงภาษาไทยสามารถเรียบเรียงความคิดออกมาเปน
ประโยคไดชัดเจนมากขึ้น   
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3.5 สถิติการใชตัวอักษรตางๆในภาษาไทย 

 หลังจากที่ไดกลาวถึงตัวอักษรประเภทตางๆ ที่ใชในภาษาไทยแลว  ในสวนนี้จะ
นําเสนอสถิติการใชตัวอักษรตางๆ ในภาษาไทย  ซึ่งหาไดโดยการนําขอมูลภาษาไทยจากแหลง
ตางๆ มาแจงแตละตัวอักษรแลวใหคอมพิวเตอรนับวาแตละตัวอักษรมีจํานวนการใชมากนอย
เพียงใด  ในที่นี้  ไดใชขอมูลจากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ขาวจากหนังสือพิมพไทยรัฐ  ขาว
จากสํานักขาวไทย  เรื่องส้ัน  นิยาย  บทความวิชาการ ประมวลกฎหมาย และสุนทรพจน เปน
จํานวนรวมทั้งส้ินประมาณ 354 ลานตัวอักษร   ขอมูลรวมตัวอักษรทั้งหมดแสดงในตาราง
ขางลาง   

ตารางแสดงจํานวนการใชอักษรพยัญชนะเรยีงตามความถี่ 
ร 22,980,559 10.58% ป 6,002,429 2.76% ฉ 485,706 0.22% 

น 21,539,571 9.92% จ 5,808,506 2.67% ฒ 234,963 0.11% 

ก 15,639,107 7.20% พ 4,029,354 1.86% ฝ 215,652 0.10% 

อ 14,043,669 6.47% ข 4,028,758 1.86% ฎ 196,316 0.09% 

ง 13,446,596 6.19% ช 3,773,356 1.74% ฏ 147,910 0.07% 

ม 11,480,076 5.29% ธ 1,816,470 0.84% ฤ 138,806 0.06% 

ย 11,414,497 5.26% ผ 1,732,132 0.80% ฮ 119,534 0.06% 

ว 9,370,549 4.32% ศ 1,529,376 0.70% ฑ 106,731 0.05% 

ท 8,848,508 4.07% ถ 1,404,048 0.65% ฃ 105,505 0.05% 

ด 8,219,261 3.79% ณ 1,365,793 0.63% ฬ 66,704 0.03% 

ล 8,098,263 3.73% ซ 1,181,412 0.54% ฆ 55,074 0.03% 

ต 7,048,841 3.25% ษ 1,154,037 0.53% ฌ 27,089 0.01% 

ห 6,658,952 3.07% ญ 1,133,041 0.52% ฅ 13,107 0.01% 

ส 6,652,219 3.06% ภ 975,323 0.45% ฦ 2,628 0.00% 

บ 6,467,847 2.98% ฐ 745,057 0.34%    

ค 6,148,224 2.83% ฟ 499,872 0.23% รวม217,151,428  100% 
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ตารางแสดงจํานวนการใชอักษรไทยตาง ๆ เรียงตามความถี ่
-า 25,209,774 7.12% ข 4,028,758 1.14% -  139,272 0.04% 

ร 22,980,559 6.49% ใ- 3,834,242 1.08% ฤ 138,806 0.04% 

น 21,539,571 6.08% ช 3,773,356 1.07% ๒ 138,759 0.04% 

ก 15,639,107 4.42% - ุ 3,656,069 1.03% ๑ 131,819 0.04% 

-  15,567,843 4.39% - ื 3,655,755 1.03% ฮ 119,534 0.03% 

อ 14,043,669 3.96% -  2,919,201 0.82% ๐ 113,603 0.03% 

เ- 13,502,777 3.81% - ู 2,724,773 0.77% ฑ 106,731 0.03% 

ง 13,446,596 3.80% - ็ 2,690,261 0.76% ฃ 105,505 0.03% 

-  12,088,661 3.41% -ำ 2,562,973 0.72% ๕ 96,032 0.03% 

- ั 11,622,044 3.28% โ- 1,951,275 0.55% ๓ 80,281 0.02% 

ม 11,480,076 3.24% ธ 1,816,470 0.51% ฬ 66,704 0.02% 

ย 11,414,497 3.22% - ึ 1,772,343 0.50% ๔ 65,882 0.02% 

ว 9,370,549 2.65% ผ 1,732,132 0.49% ฆ 55,074 0.02% 

- ี 9,345,532 2.64% ศ 1,529,376 0.43% ๖ 42,917 0.01% 

ท 8,848,508 2.50% ถ 1,404,048 0.40% -  40,740 0.01% 

ด 8,219,261 2.32% ณ 1,365,793 0.39% ๗ 35,667 0.01% 

ล 8,098,263 2.29% ซ 1,181,412 0.33% ๘ 33,296 0.01% 

- ิ 7,284,384 2.06% ษ 1,154,037 0.33% ๙ 29,240 0.01% 

ต 7,048,841 1.99% ญ 1,133,041 0.32% ฌ 27,089 0.01% 

ห 6,658,952 1.88% ภ 975,323 0.28% ฅ 13,107 0.00% 

ส 6,652,219 1.88% ฐ 745,057 0.21% - ํ 4,657 0.00% 

บ 6,467,847 1.83% ฟ 499,872 0.14% ฦ 2,628 0.00% 

-ะ 6,424,503 1.81% ฉ 485,706 0.14% - ฺ 172 0.00% 

ค 6,148,224 1.74% ๆ 339,092 0.10% ฿ 42 0.00% 

ป 6,002,429 1.69% ฒ 234,963 0.07% -ๅ 33 0.00% 

จ 5,808,506 1.64% ฝ 215,652 0.06% ๚ 19 0.00% 

แ- 4,568,250 1.29% ฎ 196,316 0.06% ๏ 5 0.00% 

ไ- 4,255,053 1.20% ฏ 147,910 0.04% ๛ 4 0.00% 

พ 4,029,354 1.14% ฯ 142,585 0.04% - ๎ 2 0.00% 

รวม    354,221,260   100% 
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ตารางแสดงจํานวนการใชอักษรสระและอักษรพิเศษเรียงตามความถี่ 
-า 25,209,774 18.39% - ู 2,724,773 1.99% ๖ 42,917 0.03% 

-  15,567,843 11.36% - ็ 2,690,261 1.96% -  40,740 0.03% 

เ- 13,502,777 9.85% -ำ 2,562,973 1.87% ๗ 35,667 0.03% 

-  12,088,661 8.82% โ- 1,951,275 1.42% ๘ 33,296 0.02% 

- ั 11,622,044 8.48% - ึ 1,772,343 1.29% ๙ 29,240 0.02% 

- ี 9,345,532 6.82% ๆ 339,092 0.25% - ํ 4,657 0.00% 

- ิ 7,284,384 5.31% ฯ 142,585 0.10% - ฺ 172 0.00% 

-ะ 6,424,503 4.69% -  139,272 0.10% ฿ 42 0.00% 

แ- 4,568,250 3.33% ๒ 138,759 0.10% -ๅ 33 0.00% 

ไ- 4,255,053 3.10% ๑ 131,819 0.10% ๚ 19 0.00% 

ใ- 3,834,242 2.80% ๐ 113,603 0.08% ๏ 5 0.00% 

- ุ 3,656,069 2.67% ๕ 96,032 0.07% ๛ 4 0.00% 

- ื 3,655,755 2.67% ๓ 80,281 0.06% - ๎ 2 0.00% 

-  2,919,201 2.13% ๔ 65,882 0.05% รวม 137,069,832 100% 

 

 ขอมูลการใชตัวอักษรที่แจกแจงนี้สามารถนํามาใชประโยชนในงานบางดานได เชน ใน
การคาดเดาตัวอักษรที่ไมชัดเจนจากการสแกนดวยคอมพิวเตอร  ก็สามารถกําหนดใหเลือก
ตัวอักษรที่เปนไปไดที่ใชบอยมากกวา เชน ถาตองเลือกระหวาง ด กับ ค เมื่อเลือก ด ก็จะมี
โอกาสถูกมากกวา เปนตน  อยางไรก็ตาม ในการใชงานจริงคงตองพิจารณารายละเอียด
มากกวานี้ เชน ตําแหนงของตัวอักษรนั้น ตัวอักษรที่ปรากฏขางหนาขางหลัง ขอมูลการปรากฏ
รวมของตัวอักษรตางๆ ก็ชวยใหตัดสินใจเลือกไดดีมากขึ้น  นอกจากการประยุกตใชทาง
คอมพิวเตอรแลว ประเด็นหนึ่งที่นาสนใจในทางภาษาคือ ในขณะที่เสียง [ร] เปนเสียงที่ปจจุบัน
ผูคนมักจะละเลยไมออกเสียงหรือออกเสียงเปน [ล] ไป  แตตัวอักษร ร กลับเปนตัวอักษร
พยัญชนะที่พบใชมากที่สุดในภาษาเขียน  และตัวอักษร ล เปนพยัญชนะที่ใชมากเปนลําดับที่ 
11  ดวยจํานวนการใชรูปเขียนที่มากทั้ง ร และ ล  อักษรทั้งสองจึงยังคงมีหนาที่แยกความตาง
ในภาษาเขียนอยูมาก  แมวาในภาษาพูดจะถูกละเลยไป 
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4. การประสมอักษร 

 นอกจากความรูวาในภาษาไทยมีตัวอักษรอะไรบาง  ส่ิงสําคัญที่สุดของความรูเรื่อง
อักขรวิธีคือการรูวาจะนําตัวอักษรตางๆมาผูกตอกันเปนพยางคเปนคําหรือเปนขอความได
อยางไร   เราไมสามารถนําตัวอักษรอะไรก็ไดมาเรียงกันเพื่อใหเปนภาษาไทย  เชน  
“กแรยวะะทเฟดพหฐิะกก”  ไมใชขอความที่สามารถอานได  ความรูที่สําคัญในที่นี้คือการนํา
ตัวอักษรมาผสมกันเปนพยางคหรือเปนคําในภาษา  ซึ่งคําหรือพยางคที่ผสมไดนี้อาจเปนแบบที่
อานออกเสียงไดแตไมส่ือความอะไร  เชน “กาทีปูมะเรเดิน”  หรือจะเปนขอความที่อานออก
เสียงและสื่อความได  เชน  “ผมชอบเรียนภาษาไทย”  ดังนั้น  การนําตัวอักษรตางๆ มาประสม
กันนั้นจึงมีไดสองระดับ  ระดับแรกคือประสมกันขึ้นมาเปนขอความที่อานออกเสียงไดใน
ภาษาไทย  ระดับที่สองคือนอกจากจะอานออกเสียงไดแลวยังส่ือความหมายได  ในระดับที่สอง
นั้น  จําเปนวาขอความที่ประสมกันขึ้นมานั้นสามารถแยกออกมาเปนคําตางๆได  แตละคํามี
ความหมายในภาษา  และคําที่นํามาเรียงตอกันนั้นเปนไปตามกฎเกณฑทางวากยสัมพันธดวย   
เชน  “ผม-ไม-อยาก-ไป-โรงเรียน”  นั้นใชได  แต “อยาก-ผม-โรงเรียน-ไป-ไม” นั้นใชไมได  
แมวาจะแยกออกมาเปนคําๆไดก็ตาม   ในระดับนี้จึงตองอาศัยความรูในระดับที่มากกวาเรื่อง
ของอักขรวิธี 
 ในที่นี้  ผูเขียนจะกลาวถึงเฉพาะเรื่องการประสมตัวอักษรในระดับแรกคือใหเปนรูป
พยางคที่สามารถออกเสียงไดในภาษาไทย  ซึ่งหากพิจารณาเบื้องตน   การประสมที่ใชไดตอง
ประกอบดวยรูปตัวอักษรที่แทนเสียงสระและรูปที่เปนพยัญชนะตนเปนอยางนอย  ในหลัก
ภาษาไทยของพระยาอุปกิตศิลปสาร กลาวถึงการประสมอักษรวามี 3 วิธี คือ ประสม 3 สวน  
ประสม 4 สวน และประสม 5 สวน  โดยอาศัยแนวคิดวาพยางคในภาษาไทยจะประกอบดวย
พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต  จึงจะออกเสียงเปนพยางคได  การประสมที่นอยที่สุดจึงมีสาม
สวน   คําอธิบายของทานจึงเปนการจําแนกโดยยึดเสียงพยางคเปนสําคัญ   แตเมื่อทานอธิบาย
ถึงการประสม 4 สวน  ซึ่งมีทั้งการประสม 4 สวนปกติคือมีการเพิ่มเสียงพยัญชนะสะกดเขามา   
และการประสม 4 สวนพิเศษซึ่งไมมีตัวสะกดแตมีตัวการันตเขามา  จึงอาจทําใหเกิดความสับสน
วาเปนการพิจารณาเกณฑตามรูปตัวอักษรเปนหลักหรือเปนการพิจารณาตามเสียงเปนหลัก    
 ในที่นี้  ผูเขียนเห็นดวยกับพระยาอุปกิตศิลปสารที่มองการประสมอักษรโดยพิจารณา
องคประกอบของเสียงพยางคเปนหลัก   ทั้งนี้  หากเราพิจารณาโดยยึดตัวอักษรเปนหลัก  
รูปแบบการประสมอักษรจะมีความหลากหลายมาก  เพราะจะมีการประสมรูปพยัญชนะตนกับ
รูปสระแบบตาง ๆ ไดแก  สระหนา  สระบน  สระลาง  หรือสระหลัง  หรืออาจเปนการประสมกับ
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สระมากกวาหนึ่งตัวอักษร  เชน  เขา  หรืออาจเปนการประสมที่ไมปรากฎตัวอักษรสระเลย  
เชน  กด  กม  กง    ดังนั้น  หากเรายึดวาอยางนอยเสียงพยางคในภาษาไทยตองประกอบดวย
เสียงพยัญชนะตนและเสียงสระและเสียงวรรณยุกตแลว   การประสมอักษรคือการนํารูป
ตัวอักษรซึ่งใชแทนเสียงดังกลาวมาประกอบกัน   สวนตัวการันตนั้นแมวาจะเปนสวนที่ไมออก
เสียงก็ใหถือเปนองคประกอบหนึ่งของการประสมตัวอักษรไดดวย   การประสมอักษรจึงจําแนก
ไดตามพระยาอุปกิตศิลปสาร  ดังนี้ 
 1. การประสมสามสวน  คือจะตองมีรูปตาง ๆ เพื่อแทนเสียงพยัญชนะตน เสียงสระ  
และเสียงวรรณยุกต   เชน  กา  กิ  กี   กา    สวนเสียงสระบางเสียงนั้นอาจตองใชรูปตัวอักษร
มากกวาหนึ่งตัวประกอบกัน  เชน  เกะ  เกียะ   เกือะ  เปนตน   หรืออาจใชรูปตัวอักษร
พยัญชนะอยาง อ แทนเสียงสระ เชน  กอ  กอ    
 2. การประสมสี่สวน  คือการประสมที่จะตองมีรูปตาง ๆ เพื่อแทนเสียงพยัญชนะตน 
เสียงสระ  เสียงวรรณยุกต  และเสียงพยัญชนะสะกด  เชน  กัก  กาก  กิก   เก็ก  แกก  กอก  
เกิก  กวัก  กํา  ไก  ใก  เกา   หรือบางพยางคก็ไมปรากฎรูปสระใดใด  เชน  กร  กม  กน    
สวนการประสมสี่สวนอีกแบบคือการประสมที่ไมมีสวนตัวสะกดแตมีตัวการันตแทน  เชน  สีห  
เลห  เทห  เปนตน   การประสมลักษณะนี้แมวาดูจะเกี่ยวของกับรูปเขียนที่มีการใชเครื่องหมาย
ทัณฑฆาต  แตหากมองวาตัวการันตเปนพยัญชนะสะกดที่ถูกกํากับไมใหออกเสียง   ก็ยังจัดได
วาเปนการประสมโดยยึดเสียงพยางคเปนหลักได  
 3. การประสมหาสวน  คือการประสมที่จะตองมีรูปตาง ๆ เพื่อแทนเสียงพยัญชนะตน 
เสียงสระ  เสียงพยัญชนะสะกด  เสียงวรรณยุกต  และตัวการันต  เชน  ศักด์ิ  สังข  เยาว  ไมล  
มารค   
 อยางไรก็ตาม  การจัดประเภทการประสมอักษรในลักษณะนี้เปนการสรุปในภาพรวมวา
องคประกอบของอะไรบางที่นํามารวมกันเปนพยางคได  แตไมไดกลาวถึงรายละเอียดวามี
ขอจํากัดในการนําองคประกอบตางๆมารวมกันอยางไรบาง  เชน  ขา  คา  ไมใชคําหรือพยางค
ที่เปนไปไดในภาษาไทยเพราะขัดกับกฎเกณฑในเรื่องการผันวรรณยุกต   หรือ  ยรา  จะไมพบ
เปนคําควบกล้ําในภาษาไทยเพราะไมใชคําที่จะอานแบบควบกล้ําได   ดังนั้น  เพื่อท่ีหา
กฎเกณฑทางอักขรวิธีที่สมบูรณ  เราจึงตองสนใจดวยวารูปแบบของอักษรควบ อักษรนํา ใน
ภาษาไทยมีอยางไรบาง  เกณฑการผันวรรณยุกตเปนอยางไร   ซึ่งการพิจารณาทําไดในสอง
ลักษณะ  ลักษณะแรกคือพิจารณาวาเปนไปไดที่จะอานออกเสียงในภาษาไทยหรือไม  หรืออีก
นัยหนึ่งคือมีขอจํากัดหรือกฎหามหรือไม   ลักษณะที่สองคือการพิจารณาวาในความเปนจริง  มี
การประสมอักษรในลักษณะนั้นเกิดขึ้นจริงหรือไม   ในตอนตอไป  เราจะพิจารณาเรื่องอักษร
ควบ  อักษรนํา  และกฎการผันวรรณยุกต  นอกจากนี้จะไดพิจารณาเรื่องของการใชตัวการันต
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อันเปนสวนประกอบหนึ่งในการประสมอักษรดวย   แตกอนที่จะกลาวถึงการผันวรรณยุกตนั้น  
เราจําเปนตองทําความเขาใจเรื่องของคําเปนคําตายกอน   เพราะเปนเรื่องพื้นฐานที่จะเกี่ยวของ
กับการผันวรรณยุกต   จากนั้นจึงจะกลาวถึงเรื่องอักษรควบ  อักษรนํา  และการใชตัวการันต 

4.1 คําเปนคําตาย 

 พระยาอุปกิตศิลปสารอธิบายถึงความแตกตางระหวางคําเปนและคําตาย8ไววา  คําเปน 
คือคําที่มีเสียงสระยาว   หรือคําที่มีเสียงพยัญชนะสะกดดวยแม กง  กน  กม  เกย  เกอว9    
สวนคําตายเปนคําที่มีสระเสียงส้ัน  หรือคําที่มีเสียงพยัญชนะสะกดดวยแม กก  กด  กบ   ซึ่ง
พระยาอุปกิตศิลปสารกลาววา  คําตายนั้นเมื่อกอนผันวรรณยุกตไมได  ยกเวนคําตายที่เปน
อักษรกลาง   แตปจจุบันคําตายอื่นๆสามารถผันวรรณยุกตไดเหมือนกัน 
 หากพิจารณาตามคําอธิบายนี้  การแยกคําเปนคําตายนั้นเปนประโยชนตอการอธิบาย
เรื่องการผันวรรณยุกต  โดยท่ีแตเดิม  คําตายคือคําที่ผันรูปวรรณยุกตไมได (ยกเวนคําตายที่
เปนอักษรกลาง)  แตปจจุบันไดเปลี่ยนไป  สามารถใชรูปวรรณยุกตไดบางแตการผันวรรณยุกต
ระหวางคําเปนและคําตายก็ยังคงแตกตางจากกัน   ซึ่งเราสามารถสรุปเปนหลักในการพิจารณา
ไดวา  เมื่อคํานั้นสะกดในมาตราแม กก กด กบ จะถือเปนคําตายเสมอไมวาจะเปนสระเสียงส้ัน
หรือเสียงยาว   สวนคําที่สะกดในมาตราแม กง กน กม  เกย เกอว จะเปนคําเปนไมวาจะเปน
สระเสียงส้ันหรือเสียงยาว  คําที่ไมมีตัวสะกดหรือแม ก กา นั้นจะเปนคําตายเมื่อเปนสระเสียง
ส้ัน และจะเปนคําเปนเมื่อเปนสระเสียงยาว     
 

หลักในการพิจารณาคําเปนคําตาย 
หากคํานั้นสะกดในมาตราแม กก กด กบ  คํานั้นเปนคําตาย 
หากคํานั้นสะกดในมาตราแม กง กน กม เกย เกอว  คํานั้นเปนคําเปน 
หากคํานั้นไมมีตัวสะกด   ถาเปนสระเสียงส้ัน  คํานั้นเปนคําตาย   
            แตถาเปนสระเสียงยาว  คํานั้นเปนคําเปน 

                                            
8
 ความจริงเปนเรื่องระดับพยางคมากกวาคํา  จึงนาจะเรียกพยางคเปนพยางคตาย  แตในท่ีนี้จะเรียก
คําเปนคําตายตามหนังสือหลักภาษาไทยที่ผานมา  เพียงแตใหผูอานตระหนักวาลักษณะคําเปนคําตาย
ท่ีกลาวในที่นี้คือลักษณะการออกเสียงของแตละพยางคซึ่งจะไปสัมพันธกับเรื่องวรรณยุกตพยางคนั้นๆ 
9
 ดูตัวสะกดในมาตราแมตางๆ ในตารางมาตราสะกด  หัวขอ 3.1 ตัวอักษรพยัญชนะ 



อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ 

 

36 

 

4.2 การผันวรรณยุกต 

 ในตําราภาษาไทยที่ศึกษาจะกลาวถึงการผันวรรณยุกตไวทุกเลม   แตในตํารายุคแรก 
เชน จินดามณี  มูลบทบรรพกิจ  แสดงการผันวรรณยุกตโดยใชรูปสามัญ เอก และโท เปนหลัก  
รูปวรรณยุกตตรีและจัตวา เนื่องจากประดิษฐขึ้นในภายหลังจึงไมมีการกลาวถึงในตําราทุกเลม    
ตําราที่กลาวถึงการผันวรรณยุกตไวโดยละเอียดและเปนระบบที่ชัดเจน  คือ หลักภาษาไทยของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร  ในที่นี้จึงจะยึดเอาคําอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสารเปนหลัก   แต
อยางไรก็ตาม  มีขอนาสังเกตวา  คําอธิบายของพระยาอุปกิตศิลปสารนั้นมีสวนที่ไมเหมือนกับ
ตําราไวยากรณแตเดิม  เชน  ในมูลบทบรรพกิจ  กลาววา อักษรสูงคําตาย อักษรกลางคําตาย 
และอักษรต่ําคําตายไมสามารถผันดวยไมเอกไมโทได  แตของพระยาอุปกิตศิลปสาร  อักษรสูง
คําตายและอักษรกลางคําตายสามารถผันรูปไมโทได เชน ขะ  กะ  สวนอักษรตํ่าคําตายสามารถ
ใชไมเอกหรือไมโทไดขึ้นอยูกับวาเปนสระสั้นหรือยาว เชน  คะ  คาก  คําตายในปจจุบันจึง
สามารถผันวรรณยุกตได   รายละเอียดของการผันวรรณยุกตในภาษาไทยปจจุบันเปนดังนี้ 
 อักษรกลางคําเปนจะเปนตนแบบของการผันวรรณยุกตที่ครบทั้งหาเสียงโดยที่มีเสียง
วรรณยุกตตรงกับรูปวรรณยุกต    สวนอักษรกลางคําตายนั้นไมสามารถผันวรรณยุกตไดครบทั้ง
หาเสียง   อักษรกลางคําตายผันไดส่ีเสียง  คือ เสียงเอก โท ตรี จัตวา  โดยมีเสียงตรงกับรูปอยู
สามเสียงคือเสียงโท ตรี และจัตวา  สวนรูปสามัญนั้นแทนเสียงเอก   
 

 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
อักษรกลาง คําเปน กา กา กา กา กา 
อักษรกลาง คําตาย  - กะ  กะ กะ กะ 

 

 อักษรสูงคําเปนนั้นผันไดเพียงสามเสียง  โดยมีรูปวรรณยุกตตรงตามเสียงสองรูป คือ 
รูปไมเอกและไมโท  สวนรูปสามัญจะเปนเสียงจัตวา    สวนอักษรสูงคําตายผันไดเพียงสองเสียง
คือเสียงเอกและเสียงโท  โดยใชรูปสามัญและรูปไมโทตามลําดับ   
 

 สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
อักษรสูง คําเปน - ขา ขา - ขา 
อักษรสูง คําตาย  - ขาก  ขาก - - 
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 อักษรต่ําคําเปนนั้น  ผันไดสามเสียงคือเสียงสามัญ เสียงโท และเสียงตรี  โดยใชรูป
สามัญ ไมเอก และไมโทตามลําดับ   สวนอักษรต่ําคําตายผันไดสามเสียงคือเสียงโท เสียงตรี 
และเสียงจัตวา  แตมีการใชรูปที่ตางกันระหวางสระสั้นและสระยาว   โดยสระสั้นจะใชรูปไมเอก 
สามัญ และไมจัตวาตามลําดับ  สวนสระยาวจะใชรูปสามัญ ไมโท และไมจัตวา ตามลําดับ 

 
  สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
อักษรตํ่า คําเปน  คา - คา คา - 

อักษรตํ่า คําตาย  สระสั้น - - คะ คะ คะ 
 สระยาว - -  คาก คาก คาก 

 

 ในอักษรต่ํานี้  มีลักษณะพิเศษประการหนึ่งคือ  สามารถแยกออกเปนสองกลุมเพื่อ
ประโยชนในการอธิบายเรื่องการผันวรรณยุกตได  คือ  อักษรตํ่าเด่ียวและตํ่าคู   อักษรตํ่าคูคือ
อักษรตํ่าที่มีอักษรสูงเปนเสียงคู  มี 14 ตัว  ไดแก  ค ฅ ฆ (คูกับ ข ฃ)  ช ฌ (คูกับ ฉ)  ซ  (คูกับ 
ศ ษ ส)  ฑ ฒ ท ธ (คูกับ ฐ ถ)  พ ภ (คูกับ ผ)  ฟ (คูกับ ฝ)  ฮ (คูกับ ห)  อักษรตํ่าเดี่ยวคือ
อักษรต่ําที่เหลืออีก 10 ตัว  ไดแก  ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ    อักษรต่ําคูคําเปนสามารถผัน
รวมกับอักษรสูงใหครบทั้งหาเสียงได   สวนอักษรต่ําคูคําตายซึ่งผันไดสามเสียงคือเสียงโท ตรี 
และจัตวา  หากผันรวมกับอักษรสูงจะผันไดเพิ่มอีกหนึ่งเสียงคือเสียงเอกทั้งสระสั้นและสระยาว 
 

   สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
อักษรตํ่าคู  คําเปน  คา  

(ขา) 
คา 
(ขา) 

คา  
(ขา) 

 คําตาย  สระสั้น -  
(ขะ) 

คะ 
(ขะ) 

คะ คะ 

           สระยาว -  
(ขาก)  

คาก 
(ขาก) 

คาก คาก 

 

 สวนอักษรตํ่าเดี่ยวนั้น  แมไมมีอักษรสูงที่เปนเสียงเดียวกันคู  แตสามารถผันเสียง
วรรณยุกตเพิ่มได  โดยใชอักษรนําชวยซึ่งอาจเปนอักษรสูงนําหรืออักษรกลางนําก็ได    อักษร
ตํ่าเดี่ยวคําเปน เมื่อใชอักษรสูงหรืออักษรกลางนํา  จะทําใหผันไดครบหาเสียง   สวนอักษรต่ํา
เด่ียวคําตายทั้งสระสั้นสระยาวนั้น  สามารถผันไดเพิ่มอีกหนึ่งเสียงคือเสียงเอกเมื่อใชอักษรสูง
หรืออักษรกลางนํา  ดังนี้ 
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    สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
อักษรตํ่าเดี่ยว  คําเปน   

สูงนํา 
งา  

หงา 
งา 
หงา 

งา  
หงา 

         กลางนํา อยา อยา อยา อยา อยา 
อักษรตํ่าเดี่ยว  คําตาย สระสั้น  

สูงนํา 
-  

หงะ 
งะ 
หงะ 

งะ งะ 

   กลางนํา - อยะ อยะ อยะ อยะ 
           สระยาว  

สูงนํา 
-  

หงาก  
งาก 
หงาก 

งาก งาก 

   กลางนํา - อยาก อยาก อยาก อยาก 

 

 เมื่อรวมการผันวรรณยุกตของอักษรทั้งสามหมูหรือที่เรียกวาไตรยางศ  จะไดภาพสรุป
ของการผันวรรณยุกต ดังในตารางสรุปขางลาง  ดังนั้น  การใชรูปวรรณยุกตนั้นมีกฎเกณฑที่
แนนอน  สามารถใชบอกไดวาการเขียนแบบใดที่ไมถูกตามอักขรวิธีภาษาไทย  เชน  ขา  คา 
คาก  เปนการเขียนที่ไมถูกตามอักขรวิธีและไมสามารถออกเสียงได  ผูสนใจใชภาษาไทยให
ถูกตองตามอักขรวิธีจึงควรเขาใจและแยกแยะความแตกตางระหวางคําเปน คําตาย ความสั้น
ยาวของสระ และอักษรสามหมู   กลาวคือ  ตองสามารถแยกสวนของการประสมอักษรที่เกิดขึ้น
ในคํานั้นๆ  พรอมทั้งตรวจสอบวาองคประกอบเหลานั้นเปนองคประกอบที่เปนไปไดหรือไม   
ดวยวิธีการนี้  เราจึงสามารถสอนคอมพิวเตอรใหตรวจสอบคํานั้นๆวาถูกตองตามอักขรวิธี
หรือไม  โดยแยกพยัญชนะตนออกมา  แยกรูปสระและหาวาเปนรูปแทนสระเสียงส้ันหรือเสียง
ยาว  พยัญชนะสะกดอยูในมาตราใด  ซึ่งทําใหสรุปไดวาคํานั้นเปนคําเปนหรือคําตาย  จากนั้น
พิจารณารูปวรรณยุกตที่ใช   ก็จะรูไดทันทีวาคํานั้นใชถูกตองตามอักขรวิธีหรือไม  เชน  คาก  
พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําคู  รูปสระอาแทนสระเสียงยาว  แตสะกดดวยมาตราแมกกจึงเปน
อักษรตํ่าคู  คําตาย สระยาว  ซึ่งไมสามารถใชรูปไมเอกได  คําวา คาก นี้จึงไมถูกตองตาม
อักขรวิธีภาษาไทย   หลักในการพิจารณาเสียงวรรณยุกตในภาษาไทยจึงสรุปเปนตารางและ
ขั้นตอนวิธีดังตอไปนี้ 
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ตารางสรุปการผันวรรณยุกต 
    สามัญ เอก โท ตรี จัตวา 
อักษรกลาง คําเปน   กา กา กา กา กา 
 คําตาย   - กะ  กะ กะ กะ 
อักษรสูง คําเปน   - ขา ขา - ขา 
 คําตาย     - ขาก  ขาก - - 
อักษรตํ่าคู  คําเปน   คา  

(ขา) 
คา 
(ขา) 

คา  
(ขา) 

 คําตาย  สระสั้น  -  
(ขะ) 

คะ 
(ขะ) 

คะ คะ 

  สระยาว  -  
(ขาก)  

คาก 
(ขาก) 

คาก คาก 

อักษรตํ่าเดี่ยว  คําเปน   
สูงนํา 

งา  
หงา 

งา 
หงา 

งา  
หงา 

         กลางนํา อยา อยา อยา อยา อยา 
   คําตาย สระสั้น  

สูงนํา 
-  

หงะ 
งะ 
หงะ 

งะ งะ 

   กลางนํา - อยะ อยะ อยะ อยะ 
           สระยาว  

สูงนํา 
-  

หงาก  
งาก 
หงาก 

งาก งาก 

   กลางนํา - อยาก อยาก อยาก อยาก 

 

ขั้นตอนวิธีสําหรับพิจารณาเสียงวรรณยุกตในภาษาไทย 
ก) หากพยัญชนะตนเปนอักษรกลาง ('กจดตฎฏบปอ') 
     1. หากเปนคําเปน 
 1.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงสามัญ (กาย) 
 1.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงเปนเสียงเอก (กาย) 
 1.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท(กาย) 
 1.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เสียงเปนเสียงตรี (กาย) 
 1.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา   เสียงเปนเสียงจัตวา  (กาย) 
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    2. แตหากเปนคําตาย 
 2.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงเอก (กาก) 
 2.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*กาก) 
 2.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท  (กาก) 
 2.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เสียงเปนเสียงตรี (กาก) 
 2.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา   เสียงเปนเสียงจัตวา  (กาก) 
ข) แตหากพยัญชนะตนเปนอักษรสูง ( 'ขฃฉฐถผฝสศษห' ) 
    1. หากเปนคําเปน 
 1.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงจัตวา  (ขาย) 
 1.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงเปนเสียงเอก (ขาย) 
 1.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท  (ขาย) 
 1.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขาย) 
 1.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขาย) 
    2. แตหากเปนคําตาย 
 2.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงเอก  (ขาก) 
 2.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขาก) 
 2.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท  (ขาก) 
 2.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขาก) 
 2.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขาก) 
ค) แตหากพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่าเดี่ยว ( 'งญณนมยรลวฬ') 
    1. หากนําดวยอักษรสูง ( 'ขฃฉฐถผฝสศษห') 
 1.1 หากเปนคําเปน 
 1.1.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงจัตวา  (ขนาน) 
 1.1.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงเปนเสียงเอก  (ขนาน) 
 1.1.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท (ขนาน) 
 1.1.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี  เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขนาน) 
 1.1.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ (*ขนาน) 
 1.2 แตหากเปนคําตาย 
 1.2.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงเอก  (ขนาด) 
 1.2.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก  เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขนาด) 
 1.2.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท  (ขนาด) 
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 1.2.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*ขนาด) 
 1.2.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ (*ขนาด) 
    2. แตหากนําดวยอักษรกลาง ('กจดตฎฏบปอ') 
 2.1 หากเปนคําเปน 
 2.1.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงสามัญ  (กวา) 
 2.1.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงเปนเสียงเอก  (กวา) 
 2.1.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท  (กวา) 
 2.1.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เสียงเปนเสียงตรี  (กวา) 
 2.1.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา  เสียงเปนเสียงจัตวา  (กวา) 
 2.2 แตหากเปนคําตาย 
 2.2.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงเอก  (กวัก) 
 2.2.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก  เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*กว่ัก) 
 2.2.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงโท  (กว้ัก) 
 2.2.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เสียงเปนเสียงตรี  (กว๊ัก) 
 2.2.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา   เสียงเปนเสียงจัตวา  (กว๋ัก) 
ง) แตหากพยัญชนะตนเปนอักษรตํ่าคู หรือตํ่าเดี่ยวโดยไมมีอักษรนํา  
 ('คฅฆชฌซฑ ฒทธพภฟฮงญณนมยรลวฬ') 
    1. หากเปนคําเปน 
 1.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงสามัญ  (คา) 
 1.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงเปนเสียงโท  (คา) 
 1.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงตรี  (คา) 
 1.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*คา) 
 1.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา  เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*คา) 
    2. แตหากเปนคําตาย 
 2.1 หากเปนคําสระเสียงยาว 
 2.1.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงโท  (คาก) 
 2.1.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*คาก) 
 2.1.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เสียงเปนเสียงตรี  (คาก) 
 2.1.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*คาก) 
 2.1.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา  เสียงเปนเสียงจัตวา  (คาก) 
 2.2 แตหากเปนคําสระเสียงส้ัน 



อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ 

 

42 

 

 2.2.1 กรณีมีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงเปนเสียงตรี  (คะ) 
 2.2.2 กรณีมีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงเปนเสียงโท  (คะ) 
 2.2.3 กรณีมีรูปวรรณยุกตโท   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*คะ) 
 2.2.4 กรณีมีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*คะ) 
 2.2.5 กรณีมีรูปวรรณยุกตจัตวา  เสียงเปนเสียงจัตวา  (คะ) 

 
 ในสวนของการผันวรรณยุกตของอักษรตํ่าเดี่ยวโดยมีอักษรกลางนําหรืออักษรสูงนํานั้น    
การออกเสียงอักษรนําอาจไมออกเสียง เชน ในกรณี ใช อ หรือ ห นํา ที่กลาวมาแลว  หรืออาน
แบบอักษรนํา  เชน ขงา  [ขะ-หฺงา]  ขงา [ขะ-หฺงา]  ขงา [ขะ-หฺงา]   หรืออานแบบควบกล้ํา เชน  
กรา กรา กรา กรา กรา  ดังจะไดกลาวในตอนตอไป   ซึ่งการอานแบบอักษรนํานี้  อาจจะทําให
การออกเสียงวรรณยุกตตางไปจากปกติดังแสดงในตารางขางบน  เชน  ขนุน  ข เปนอักษรสูง
นําพยางคเปน ทําให นุน มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียงจัตวา [นุน] (กรณี ค.1.1.1)  กนก  ก เปน
อักษรกลางนําพยางคตาย  ทําใหพยางค นก  มีเสียงวรรณยุกตเปนเสียงเอก [หฺนก] (กรณี 
ค.2.2.1) แตในบางคํา เชน กนิษฐา  อักษรกลางนําพยางคตายเชนกัน  แต นิษ  ยังคงอานแบบ
ปกติเปน [นิด]  ไมใช  [หฺนิด] แบบตัวอยางที่แลว  กรณีนี้ คงตองจัดเปนขอยกเวนเปนรายคําไป 

 นอกจากนี้ มีขอนาสังเกตเพิ่มเติมวาพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
ไดเพิ่มคําบางคําซึ่งดูเหมือนขัดกับหลักการผันวรรณยุกตที่กลาวมา เชน คําวา งอกแงก แนบ 
คําเหลานี้มีพยางคที่ขึ้นดวยอักษรต่ําเปนคําตายมีรูปสระยาวและรูปวรรณยุกตเอก ซึ่งควรเปน
คําที่ผิดอักขรวิธีไทย (กรณี ง.2.1.2)  แตหากเปลี่ยนเปนสระสั้น เชน งั่ก (กรณี ง.2.2.2) แบบนี้
จึงจะถูกตามหลักอักขรวิธี   นิตยา กาญจนะวรรณ (2548) อธิบายเรื่องนี้วา เนื่องจากคําอยาง  
งอกแงก เปนคําที่ออกเสียงส้ันจึงเทียบไดกับกรณีคําวา งั่ก พรอมทั้งยกตัวอยางคํากลุมหนึ่งที่
เมื่อกอนเคยเขียนดวยไมไตคู แตปจจุบันเปลี่ยนเปนเขียนโดยไมใชไมไตคูกํากับ เชน เตน 
เขมน แกน แมน แนน แวน แกวน แปรน รอน วอน ฯลฯ  (โปรแกรมคอมพิวเตอรอยาง 
Microsoft Word ก็ไมยอมใหพิมพไมไตคูพรอมกับรูปวรรณยุกต) คําวา งอกแงก จึงเขียนเชนนี้
โดยไมผิดอักขรวิธี และคําอื่นในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานที่เขาหลักนี้ เชน คําวา แซบ ก็
ควรเขียนเปน แซบ ไดดวย (นิตยา กาญจนะวรรณ 2548:1053) อยางไรก็ตาม กรณีเชนนี้จะ
เปนกรณีที่อาจสรางความสับสนแกผูเรียนภาษาไทยและแกคอมพิวเตอรได  เพราะถายึดตามรูป
เขียน คําวา   งอกแงก ก็ควรจะผิดอักขรวิธี และคําวา แกน ถึงไมผิดอักขรวิธีแตก็ควรออกเสียง
ยาว  แตหากพิจารณาวารูปสระยาวที่เห็นแทจริงเปนสระสั้นที่ควรมีไมไตคูอยู และหลักการผัน
วรรณยุกตที่กลาวมาขางตนก็ยังใชอธิบายไดโดยตองพิจารณาที่เสียงสระไมใชรูปสระ   และใน
ความสัมพันธระหวางรูปสระและเสียงสระ  ก็อาจตองเพิ่มวารูป เ- แ-  -อ และ เ-  (ที่มีพยัญชนะ
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สะกด) ที่เห็นรวมกับรูปวรรณยุกตนอกจากแทนเสียงยาวตามปกติแลว ในบางครั้งอาจแทนเสียง
ส้ัน เ-ะ แ-ะ เ-าะ เ-อะ ก็ได  ขอสังเกตนี้ พิศศรี กมลลเวช (2544:60) ก็ไดกลาวไวในเรื่องการผัน
วรรณยุกตเชนกันและไดต้ังขอสรุปวา 

อักษรตํ่าคําตายมีไมเอก เปนคําประสมสระเสียงส้ัน  
อักษรตํ่าคําตายมีไมโท เปนคําประสมสระเสียงยาว 
กรณีแรกนอกจากใชไดกับคําที่มีรูปสระสั้น เชน งั่ก คะ ยังใชกับคําที่ไมปรากฏรูปสระ

ส้ัน เชน ลอกแลก แซบ เลิ่กลั่ก ไดดวย เพราะถาเทียบ คะ (เสียงโท) มาจากการเติมไมเอกให 
คะ (เสียงตรี) ลอกแลก (เสียงโท) ก็มาจากการเติมไมเอกใหกับ ล็อกแล็ก (เสียงจัตวา) ดังนั้น คํา
อยาง ลอกแลก จึงไมผิดอักขรวิธีเพราะแทจริงมีไมไตคูที่ละไป ซึ่งควรเปนรูปที่ถูกตองมากกวา 
ลอกแลก เพราะถาเขียนแบบหลังก็ควรจะออกเสียงเปนสระยาว ดังนั้น ถาพบคําที่เปนอักษรตํ่า
คําตายและมีรูปวรรณยุกตเอกก็สรุปไดวาคํานั้นมีสระเสียงส้ัน  สวนกรณีที่สองเปนกรณีตรงขาม 
คือ ถาพบคําที่เปนอักษรตํ่าคําตายและมีรูปวรรณยุกตโทก็สรุปไดวาคํานั้นออกเสียงสระยาว
เสมอ เชน โนต เชิ้ต แวก   สําหรับกรณีที่เปนคําเปนมีพยัญชนะสะกดอื่นๆ อาจเปนเสียงยาว
หรือเสียงส้ันก็ไดขึ้นอยูกับคํานั้นเอง  เชน แยง (เสียงยาว) แชง (เสียงส้ัน)  คําที่เปนเสียงส้ันนั้น
ควรมีการกํากับไมไตคู แตเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการเขียนโดยตัดไมไตคูเมื่อมีรูปวรรณยุกต
จึงเปนปญหาดังกลาว  หากจะกลับไปใชไมไตคูกํากับเสียงส้ันเหมือนเดิมไดก็จะทําใหอักขรวิธี
ไทยมีความงามและมีขอยกเวนนอยลง 

4.3 อักษรควบ 

 อักษรควบเกี่ยวของโดยตรงกับเสียงพยัญชนะตนในภาษาไทย   เนื่องจากภาษาไทย
สามารถออกเสียงพยัญชนะตนสองตัวควบไปดวยกันได  เชน ใคร กลา กวา   ซึ่งเขียนแทนดวย
ตัวอักษรพยัญชนะสองตัวจึงเรียกวาเปนอักษรควบ  (ในจินดามณีเรียกการควบกล้ําอักษรนี้วา 
โวหารโลกย) ตําราอักษรประโยคเปนตําราที่กลาวถึงเรื่องอักษรควบโดยเฉพาะ  โดยกลาววา
เปนกรณีที่ “สองอักษรรวมสะระกันเปนคําเดียว”  และตัวอักษรที่นํามาควบไดมีสามตัว คือ ร ล 
ว10  หรือเรียกวาเปนตัวประโยคสําหรับนํามาควบกับตัวอักษรที่ควรจะควบ   คําถามที่ตามมาก็
คือ  ตัวอักษรที่ควบกับ ร ล ว ไดนั้นมีอะไรบาง  แตกตางกันหรือไมอยางไร 

                                            
10

 กําชัย ทองหลอ ให  ห เปนอักษรควบอีกหนึ่งตัว  เพราะมองอักษรควบที่เปนตัวสะกดดวย  เชน  
ในคํา พรหม  หม เปนพยัญชนะท่ีควบกัน 
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 ในอักษรประโยคกลาววา  ในหมูอักษรสูง 11 ตัว มียกเวน ห ตัวเดียวที่ประโยคไมได   
แตเมื่อยกเวนตัวที่ซ้ํากันและตัวที่ไมไดใช (ฃ ฐ ฝ ศ ษ) จะเหลือตัวที่ประโยคไดเพียง 5 ตัว  คือ 
ข ฉ ถ ผ ส สวนอักษรกลาง 9 ตัว  ที่ประโยคไมไดมี 5 ตัว ไดแก ฎ ฏ ด บ อ  ที่สามารถ
ประโยคไดคือ ก จ ต ป  ในอักษรตํ่า 24 ตัว  ที่สามารถประโยคไดมีเพียง 4 ตัว  ไดแก  ค ซ ท 
พ  แตตัว ซ นั้นไมมีที่ใช   นอกจากนี้ในอักษรประโยคยังไดแจกแจงพยางคและคําที่มีใน
ภาษาไทยที่ไดจากการประโยค ร ล ว กับตัวอักษรสูง กลาง ตํ่า ที่สามารถประโยคหรือควบได  
ตัวอยางเชน  ตัว ก ควบกับ ร ในแมกกมีใชอยู 10 คํา ไดแก  น้ํากรัก  ลงกราก  ดังกริก เสียง
กรุก ดังแกรก โกรกกราก กรอกยา ไสกรอก จักเกรียก เอิกเกริก  เปนตน  ในที่นี้  รายการคํา
ทั้งหมดที่กลาวไวในอักษรประโยคอาจเปนประโยชนสําหรับใชเปนรายการตรวจสอบวาคําที่ใชที่
เขียนขึ้นมานั้นอยูในรายการนี้หรือไม   แตหากเราสามารถสรุปไดวา  ตัวอักษรอะไรที่สามารถ
ควบกับ ร ล ว ได   ก็เพียงพอที่จะสรุปเปนกฎทางอักขรวิธีของอักษรควบ  ซึ่งหากสรุปตามคํา
กลาวในตําราอักษรประโยค  พยัญชนะที่สามารถควบหรือประโยคกับ ร ล ว ไดมีดังนี้ 

o อักษรสูง : ข ฉ ถ ผ ส 

o อักษรกลาง : ก จ ต ป 
o อักษรตํ่า : ค ท พ 

 ประเด็นที่นาสนใจตอไปคือ  ตัวอักษรเหลานี้ยังสามารถควบไดกับ ร ล ว ในคําไทย
ปจจุบันหรือไม ซึ่งจากการนําขอมูลในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ป พ.ศ. ๒๕๒๕ มา
แจกแจงหาอักษรควบเหลานี้  พบวามีการใชตัวอักษรเพื่อควบกับ ร ล ว แตกตางไป  คือ ฉ ถ 
ไมพบวาควบกับอักษรใดใดในปจจุบัน  และมีตัวอักษร ด บ ที่สามารถควบกับ ร ไดในปจจุบัน   
ดังแสดงในตารางขางลาง  ซึ่งแยกเปน ควบแท ควบไมแท และ คําเกา  ควบแทคือคําที่มีการ
อานออกเสียงอักษรควบกล้ํา  ควบไมแทคือไมมีการอานออกเสียงควบกล้ํานั้น สวนโบราณคือ
คําที่อานแบบควบกล้ําแตปจจุบันไมใชแลว คําที่มีเครื่องหมาย * คือคําที่กลาวถึงในตําราอักษร
ประโยค วาเปนอักษรควบดวย  ผูเขียนจึงนํามาแสดงไวในสวนนี้ดวย  
 พระยาอุปกิตศิลปสารไดยกตัวอยางอักษรควบไมแท เชน จ ควบกับ ร (จริง)  ซ หรอื ส 
ควบกับ ร (ไซร สรง)  ท ควบกับ ร (ทรง)  เปนตน  ขอมูลนี้จําเปนสําหรับการอานออกเสียงให
ถูกตองเนื่องจากคําเหลานี้จะไมอานออกเสียงที่ควบจะออกเสียงเฉพาะตัวหนา  เชน  จริง ออก
เสียงวา [จิง]  ไซร  ออกเสียงวา [ไซ]  และในกรณีของ ท ควบกับ ร จะไมออกเสียง [ท] หรือ 
[ทฺร] แตออกเสียงเปน [ซ]  คําถามที่นาสนใจในเรื่องนี้ คือ  มีพยัญชนะอะไรบางที่เปนอักษรควบ
ไมแท  และในพยัญชนะเหลานี้จะเปนอักษรควบไมแทเสมอไปหรือไม    
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ตารางการใชอักษรควบ ร ล ว จากขอมูลคําในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน 
 ควบแท ควบไมแท คําเกา 
ร ก (กราบ), ข (ขรัว), ค (ครู), ต (ตรา), 

ป (ปรับ), พ (พระ), บ (บรอนซ),  
ด (ไฮดรา), ท (ทรอมโบน) 

จ (จริง), ซ (ไซร),  
ท (ทราย), ศ (ศรี),  
ส (สราง)  

จ (จรวจ), ช (ชรอกชรัง),  
ท (ทดโทรห) 

ล ก (กลา), ข (ขลัง), ค (คลัง),  
บ (บล็อก), ป (ปลา), ผ (ผลุบ),  
พ (พลาย)  

 ต (*ตลนตลาน),  
ท (*ทลาย) 

ว ก (กวาง), ข (ขวา), ค (ควํ่า)   ต (*สีตวัน), ป (*ปวะหล่ํา) 
ท (*ทวัช), ว (*พวงสงกา) 

 

 สําหรับคําถามแรกนั้น  กําชัย ทองหลอกลาววาอักษรที่ควบกับ ร แลวเปนอักษรควบ
ไมแทมี จ ซ ศ ส ยกเวนคําวา สระ ซึ่งมีทั้งแบบที่สามารถออกเสียงควบแท  [สฺระ] เชน  สระกอ  
สระทอน สระพรั่ง สระอาด  เปนตน  และที่ออกเสียงควบไมแท  [สะ] เชน สระน้ํา  และที่ออก
เสียงเปนอักษรนํา [สะหฺระ] เชน  สระอา  (กําชัย ทองหลอ 2545:82)  ในที่นี้  ผูเขียนคาดวาการ
อานแบบออกเสียงควบแทของ สระ นั้นอาจไมมีอยูในภาษาไทยปจจุบันแลว   ที่นาสนใจคือการ
ที่ สระ สามารถอานไดทั้งแบบอักษรควบไมแทและอักษรนํา  ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เปน
คําพองรูป การที่จะรูวาควรอานแบบไหน ตองอาศัยบริบทเพื่อดูความหมายในบริบทนั้นวาควร
เปนคําไหน   สวน ทร นั้นตางออกไป  เพราะนอกจากจะไมอานควบกล้ําแลว  เสียงยัง
เปลี่ยนไปเปน [ซ]  สวนคําถามที่สองวา  จร ซร ศร สร ทร นั้นจะอานแบบอักษรควบไมแท
เสมอไปหรือไม  ก็พบวามีเพียง ทร เทานั้นที่อานแบบควบกล้ําโดยเฉพาะในคํายืมจาก
ภาษาอังกฤษ  และอานเปน [ซ]  ในคําไทยจํานวนหนึ่งซึ่ง กําชัย ทองหลอ วามีจํานวนจํากัด 
ไดแก ทรวดทรง ทรง ทราบ ทราม ทราย ทรุดโทรม อินทรี มัทรี อินทรีย เทริด นนทรี พุทรา 
ทรวง ไทร ทรัพย แทรก โทรมนัสย ฉะเชิงเทรา สวน จร ซร ศร สร นั้นไมพบวามีการอานควบ
กล้ําในคําปจจุบัน 

  นอกจากอักษรควบที่เปนพยัญชนะตนแลว  บางตํารายังกลาวถึงอักษรควบใน
พยัญชนะสะกดดวย  เชน  ในหลักภาษาไทยของกําชัย ทองหลอ  กลาววา ร สามารถเรียงไว
หนาตัวอักษรที่มาควบดวยได  เชน  มารค  สามารถ  และสามารถควบกับอักษรอื่นเปน
ตัวสะกดได  เชน  จิตร บุตร  เนตร อัคร สมุทร  เปนตน  ซึ่งเมื่อมีรูปสระมากํากับเพิ่มก็จะออก
เสียงเปนทั้งตัวสะกดและตัวพยัญชนะตนดวย  เชน  บุตรี  อานวา [บุด – ตฺรี] (กําชัย ทองหลอ 
2545:81) ตัวอักษรควบที่เปนพยัญชนะสะกดนี้  กําชัย ทองหลอวามีใชเพียง 5 ตัว คือ กร คร 
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ตร ทร และ ปร  โดยที่ ปร มีใชเพียงคําเดียว คือ กอปร   กําชัย ทองหลอ ยังกลาวถึงอักษรควบ
ในตัวสะกดนี้วารวมถึงคําที่มี ร หรือ ห ควบอยูหนาพยัญชนะอื่น ไดแก  มรรค  ตรรก  มารค 
อรรฆ อรรจน วรรช บรรณ มรรตยะ อรรถ มรรทนะ อรรธ ทรรป สรรพ ครรภ ธรรม ทรรศนะ 
วรรษ  พรหม พราหมณ พรหมจารี  พระยาอุปกิตศิลปสารก็จัดใหกรณีเชนนี้เปนอักษรควบที่ทํา
หนาที่เปนตัวสะกดเหมือนกัน  เพราะมีที่มาจากอักษรควบในภาษาสันสกฤตเหมือน รถ รค หม 
(ธรฺม, นารฺถ, มารฺค, พฺรหฺม)  ซึ่งเมื่อไทยรับมาเสียง ร และ ห หายไปในภาษาไทย  จึงเปน
อักษรควบแบบไมแท    
 ในที่นี้ผูเขียนไมแนใจวา  ยังควรจัดกรณีของ พยัญชนะ+รร+พยัญชนะ (กรรม, มรรค) 
เปนอักษรควบ  หรือควรจะมอง  รร  เปนรูปแทนเสียงสระอะที่มีพยัญชนะทายเปนเสียง
ตัวสะกดมากกวา ดังที่ไดแจกแจงไวในเรื่องรูปสระ  แตดูเหมือนวาความเปนอักษรควบของ รร 
นั้นจะมีที่มาจากภาษาสันสกฤตมากกวาที่จะเปนอักขรวิธีของไทยเอง  ดังนั้น  ในที่นี้จึงขอไม
แจงเปนอักษรควบ   อักษรควบที่เปนตัวสะกดตามที่กลาวมาจึงมี กร คร ตร ทร ปร  รค และ 
หม  เมื่อพยางคที่มีอักษรควบเปนพยัญชนะสะกดนี้สมาสกับคําอื่น ก็จะอานอักษรควบใน
พยางคถัดไปดวย เชน จักรวาล อาน [จัก-กฺระ-วาน], จันทรคติ อาน [จัน-ทฺระ-คะ-ติ], อินทรวงศ 
อาน [อิน-ทฺระ-วง]11

  อยางไรก็ตาม  จากการตรวจสอบขอมูลคําในพจนานุกรม
ราชบัณฑิตยสถานปพ.ศ.๒๕๒๕ พบวา มีการใชอักษรควบมากกวา 7 ตัวที่กลาวมา คือมี รถ 
รท เพิ่มเขามา  
 ในกลุมของพยัญชนะสะกดที่เปนอักษรควบนี้  อาจจัดเปน 2 กลุมได คือ ควบแท และ
ควบไมแท  ในกลุมควบแทนั้น  แมเมื่อเปนพยางคเด่ียวๆ อาจจะไมออกเสียงควบก็ตาม แตเมื่อ
มีพยางคอื่นตามทาย  อักษรควบนั้นจะออกเสียงควบกล้ําในพยางคถัดไป  เชน  จักรวาล [จัก-กฺ
ระ-วาน], อินทรวงศ [อิน-ทฺระ-วง], เกษตรกร [กะ-เสด-ตฺระ-กอน] เปนตน สวนในกลุมควบไมแท
นั้น  แมมีพยางคตามหลังก็ไมออกเสียงควบกล้ําเปนพยัญชนะ  เชน  เพชรหึง [เพ็ด-ชะ-หึง], บุ
รพบท [บุบ-พะ-บท] (อาน [บุ-ระ-พะ-บด] ก็ได) เพราะพยัญชนะที่ควบนั้นไมสามารถออกเสียง
ควบกล้ําไดในภาษาไทย  กลุมนี้ไดแก -หม, -รค, -รถ, -รท, -รพ, -ชร 

                                            
11

 กรณีเชน จันทร- อินทร- แม ทร ไมไดทําหนาที่เปนพยัญชนะสะกดของพยางคแรกเพราะมี น เปน
พยัญชนะสะกดแลว  แตก็นาจะถือเปนสวนหนึ่งของพยางคดวย เพียงแตภาษาไทยเราไมสามารถออก
เสียงพยัญชนะสะกดมากกวาหนึ่งเสียงพรอมกัน  เมื่อใชเปนคําเดี่ยว  จึงมีการใชเครื่องหมายทัณฑ
ฆาตทําให ทร ไมออกเสียงเปนคําวา จันทร, อินทร ในท่ีนี้ จึงจัดใหเปนอักษรควบที่เปนพยัญชนะ
สะกดดวย 
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รายการตอไปนี้แสดงพยางคที่มีการควบพยัญชนะในตําแหนงพยัญชนะสะกดพรอม
ตัวอยางคํา   คําที่อยูในเครื่องหมาย <> คือคําที่อักษรควบไมออกเสียงประวิสรรชนีย เชน 
กษัตร [กะ-สัด] นอกนั้นอานแบบประวิสรรชนีย เชน จักรวาล [จัก-กฺระ-วาน] 

ตารางแสดงรายการพยางคที่มีพยัญชนะสะกดเปนอักษรควบ 

กร จักรวาล, พักร, ศักรภพน, ศุกรวรรณ, นักร 
คร อัครมเหสี, ภวัคร, <สมัครสมาน> 
ทร จันทรคติ, ภัทรกัป, สมุทรศาสตร, อินทรวงศ, พัทร, <ศูทร>, <อัคนิรุทร> 
ตร <กษัตร>, กัตรทัณฑ, เกษตรกร, <เขษตร>, <โคตร>, โคตรภู, <จิตร>, จิตรกร, 

แจตร, <ฉัตร>, ฉัตรมงคล, <ทิพยโศรตร>, <เนตร>, <บัตร>, <บาตร>, <บุตร>, 
<ปตร>, <ปริตร>, <ปวิตร>, <พัตร>, <พิตร>, <เพตร>, <อมัตร>, <อมิตร>, 
<มาตร>, มาตรการ, <มิตร>, มิตรภาพ, <มูตร>, <เมตร>, <ยาตร>, <ราตร>, 
<ลวิตร>, <ลิตร>, <วัตร>, <สาวิตร>, <เวตร>, <แวตร>, <เศวตร>, <โศรตร>, 
นักษัตรจักร, <สูตร>,  <ลูกมโหตร>, <อัคนิโหตร>, อัตรชะ, อุตรนิกาย 

ปร <กอปร> 
ชร <เพชร>, เพชรหึง 
หม <พรหม>, <พราหมณ>, พราหมณัศบดี, พราหมณี 
รค <ชลมารค> 
รถ <สามารถ>, <พจนารถ> 
รท <กระยาสารท>, <ศารท> 

รพ บุรพบท, บุรพทิศ 

4.4 อักษรนํา 

 เรื่องของอักษรนํามีกลาวไวในตําราตั้งแตจินดามณีเลม ๒ โดยกลาวถึงการใชอักษรสูง
นําอักษรต่ํา  และอักษรกลางนําอักษรต่ํา  (จินดามณี 2512:101)  ประถม ก กา กลาวถึงการใช 
ห และ อ นําอักษรตํ่า (ประถม ก กา 2513:59-60)  อักษรนิติ กลาวถึงเฉพาะการใช ห นําอักษร
ตํ่า (อักษรนิติ 2513:156-157)  สวนในมูลบทบรรพกิจ  แทรกเรื่องอักษรนําไวในการอธิบาย
มาตราแมกดและแมเกย โดยกลาวถึงอักษรต่ําที่ไมมี ห นํา  แตอานเหมือนมี ห นํา  ไดแก  
กนก  ดิลก  ประโยค  ประมาท  อํามาตย  ประโยชน  อนาถ  อเนก  การกนึก  อกนิฐ  คําที่นํา
ดวย อ เชน อราม อรอย  และกลาวถึงคําที่แผลงมาจากคําที่มีอักษรกลางทําใหอานเสมือนมี ห 
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นํา  เชน  ตรัส แผลงเปน ตํารัส,  ตรวจ แผลงเปน ตํารวจ   และยังกลาวถึงอักษรตํ่าทีม่ ีห นาํใน
คําตายวามีเสียงวรรณยุกตตางจากอักษรตํ่าปกติ  เชน งามเหมาะ ตางจาก ผลเงาะ,  พูด
กระแหนะ ตางจาก ชวยนําแนะ,  ว่ิงเหราะ ตางจาก ถั่วเราะ   

กําชัย ทองหลอ กลาววาอักษรนําเปนการที่พยัญชนะสองตัวรวมอยูในสระเดียวกัน  แต
ไมออกเสียงรวมกันสนิทจึงฟงดูเหมือนมีเสียงสระอะออกมาเบาๆ  แตไมไดอานออกเสียงแบบ
คําที่มีสระอะเต็มตัว  เชน  กนก  ขนม  จรัส  (แตในที่นี้  เพื่อความสะดวก จะเขียนเสียงที่
ออกแบบสระอะ  เชน กะ-หฺนก)   กําชัย ยังไดต้ังขอสังเกตวา  อักษรที่นํากันนี้แมจะเขียนเปน
สองตัว  แตถือวาประสมเปนตัวเดียวกันแลว  ดังนั้น  สระหนาจะตองเขียนไวหนาอักษรนําทั้ง 2 

ตัว เชน  เขมร  แสวง  โขมด (กําชัย 2545:84-85)  อยางไรก็ตาม ขอมูลจากมูลบทบรรพกิจ
แสดงใหเห็นวา  ในบางคํา  อักษรนําอาจถูกแยกจากกันได  เชน  อเนก  
 ตําราที่วาดวยเรื่องอักษรนําโดยเฉพาะคือ  วาหนิต์ินิกร โดยไดสรุปวา  อักษรสูงทั้ง 11 

ตัวสามารถใชนําอักษรตํ่าได  แตเมื่อนําดวยตัว ห  จะไมออกเสียงพยางคนํานั้น  เชน  หงา  
อาน  [งา]  ไมใช [หะ-งา]   แตถานําดวยตัวอักษรอื่น (ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส) จะออกเสียงนํา
นั้น  เชน  ขนุน [ขะ-นุน]   และกลาวสรุปวา  ตัวอักษรตํ่าที่ถูกนําไดมีเพียง ง น ม ย ร ล ว  
เทานั้น  นอกจากนี้  ตําราวาหนิต์ินิกร  ยังไดแจกแจงใหเห็นวาตัวอักษรใดใชนําตัวอักษรใดได
บาง  พรอมทั้งใหรายการคําที่มีใชจริงในกลุมนั้น  ดังนั้น ส่ิงที่วาหนิต์ินิกรสอน คือการแจกแจง
ความเปนไปไดของการใชอักษรนําในภาษาไทย  ในขณะเดียวกัน  ก็ชี้ใหเห็นดวยวามีคําใดบาง
ที่มีใชอยูจริง  ซึ่งสวนมากเปนการแจกแจงการใชอักษรสูงนํา  ในสวนของการใชอักษรกลางนํา
นั้นมีจํานวนนอยกวา ตารางขางลางสรุปการแจกแจงการใชอักษรนํา ซึ่งกลาวไวในวาหนิต์ินิกร 
โดยแสดงรายการคําที่มีใชในภาษาไทย (ตามรูปเดิม)  
 
นํา ตาม ตัวอยางคําไทย 
ฉ ง ฉงน, ฉงาย 
ถ ง แถง, ไถง, ถงาด,  ถงม 
ผ ง ผงะ, ผงอน, ผงาด, ผงอบ, ผงม 
ส ง สงา, สงวน, สงัด, สงบเงียบ, เสงี่ยม 
ข น ขนม, ทําขนัน, ขนานนา, พระขนง, เอกเขนก, ขนดหาง, ไมขนาบ, ขนม, ... 
ฉ น ทําไฉน, ประตูฉนวน, ริมเฉนียน, ฉนัง, ปลาฉนาก, นาโฉนด, ทอดโฉนด

บาดหมาย 
ถ น ดินถนํา, ถนําทึก, ถนน, รูถนัด, ถนิเมือง, ถนอมไว 
ผ น ฝาผนัง, แกะผนึก, เปนแผนก, เลขผนวก, สมุดสองเผนิก, ทรงผนวช 
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นํา ตาม ตัวอยางคําไทย 
ส น เสนห, ดังสนั่น, สนอง, สนุก, สนิท, สนับเพลา, สนิมเหล็ก, ทูลเสนอ, ... 
ข ม คนแขม, ขมิ้น, ขมังธนู, ขมึกขม้ํา, ขมุดขมิด, ปดขมับ, กลางขมอม, แขมวทอง, ... 
ฉ ม ฉมวย, ฉมํา, หาของฉมัง, ฉมวก 
ถ ม เถมินไพร, ถมึงทึง 
ส ม ตนสมี, เนื้อสมัน, เสือสมิง, เลขสมัค, สมุดดํา, เกาะสมุย, ... 
ข ย สังขยา, ขยันทํางาน, เขยงเทา, เดินเขยก, ขยาดกลัว, ขยิบตา, หยิบขยุม, แก

ขยาย, ... 
ผ ย ผันผยอง, บินเผยิบ, หยิ่งเผยอ 
ส ย แพสยา, สยบสยอน, สยองเกลา, ตนแสยก, แสยงสยด, สยบสยอน, กรุงสยาม, 

สยายผม, ... 
ข ร ขรัว 
ฝ ร หญาฝรั่น, เมืองฝรั่ง 
ส ร บอสระ, สราญรมย, สรงสนาน, สรากหนา, กําสรด, สรวบ, สริ่ม, สราย, ... (และมี

คําอธิบายเพิ่มเติมวา คําจํานวนมากที่ใช ส ศ ษ นํานี้ไมอานเสียง ร) 
ข ล* กูลขลา, จาโขลน, ชางโขลง, ส่ันดังขลุก ๆ, คนขลาด, ดําขลับ, ตีขลุม, เปาขลุย, ...  
ฉ ล ฉลุฉลาย, ฉลองวัด, ฉลาก, คนฉลาด, บินแฉลบ, ปลาฉลาม, เฉลย, ... 
ถ ล ว่ิงถลา, ตาถลน, ถลุงแร, ถลกหนัง, บินแถลบ, ดินถลม, บุบถลาย, ... 
ผ ล* ยิ้มเผล, ลางผลาญ, แผลงฤทธิ, ผลักไส, เปลี่ยนผลัด, โดดผลับ, ทําผลีผลาม, พูด

เผลอ, ... 
ส ล สละทิ้ง, เสลือกสลน, เงินสลึง, ชางสลัก, หนาสลด, สลบ, ราวสลาย, ... 
ข ว* ไขวเขว, ขวนขวาย, กีดขวาง,ขวักไขว, กระบือขวิด, ดังขวับ, ขวนขวาย, ... 
ฉ ว พระฉวี, ทางแฉว, วงเฉวียน, เลขฉวาง, ปลาแฉวง, เบื้องเฉวียง, ฉวัดเฉวียน 
ถ ว ปถวี, ถวัลยราช, ถวิลหนัง, ถวาย, เถวอ 
ผ ว หวาดผวา 
ส ว สวามิภักด์ิ, เมืองสวรรค, สวางคบุรี, สวกตักปลา, สุดสวาด, สวาบโครง, เสวย, ... 
ห ง บุหงา, ตุนาหงัน, ดังหงางๆ, นิ้วหงิก, หงุดหงิด, ชักหงับๆ, คนหงิม, พลิกหงาย, ... 
ห ญ กอหญา, ผูใหญ, ผูหญิง, ตันหญง 

                                            
*
 ปจจุบัน  อานแบบอักษรควบ  ไมอานแบบอักษรนํา 
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นํา ตาม ตัวอยางคําไทย 
ห น บางหนา, ตัวหนอน, หนังสือ, หูหนวก, หนวดเครา, คีมหนีบ, บงหนาม,  

หนายหนี, ... 
ห ม หมา, สีหมน, เหมือง, หมวก, หมดสิ้น, หมอบเฝา,แหมม, กฎหมาย, ... 
ห ย กํามะหยี่, เยยหยัน, ยุงเหยิง, หยุกหยิก, หยุด, พูดหยาบ, เปนหยอมๆ,  

ปาหยอย, ... 
ห ร บุหรี่, นายหรุน, หนูหริ่ง, เต็มแหรด, หริบหรี่, หรอมแหรม, ศึกหรอ, ... 
ห ล ลบหลู, หลานเหลน, หลง, ลวงหลอก, ปะหลาด, เข็ดหลาบ, ขุดหลุม, น้ําเหลว, ... 
ห ว ตนหวา, หวาน, ปากแหวง, แหวกหญา, หวาด, หวามๆ, ใจหวิว, ... 
ห ฬ ทายบาหฬี 

ก น กนก, กนาบ, กนอบ, แกนะ 
ก ม ดอกกมุท,  กมุดกมิด 
ก ย เทากยง, เดินเกยง, ติดกยองแกยง, กยาบเรือ, กยิบตา, กยุบกยิบ 
ก ร เกรียง, กรุบกริบ 
จ ม จมูก 
ต ง จําโตงก, ตงอกวัว 
ต น เตาตนุ, ใหญเตนะ, ตนโตนด 
ป ม ปรมาท 
ป ย อัปยศ 
ป ล อัปลักษณ, ปลาด 
อ ง น้ําองุน 
อ น เอน็ดอนาถ 
อ ย อยา, อยู, แบบอยาง, อยากได, อยาบชา 
อ ร อราม, อรม, เอรื่อ, รศอรอย 
 

 ขอที่นาสังเกต คือ กรณีของ  ข-ล, ผ-ล, ข-ว ซึ่งปจจุบันไมอานแบบอักษรนําแลวแต
อานแบบอักษรควบแทน  โดยสรุปแลว  มีการกลาวถึงการใชอักษรสูงและอักษรกลางนําพยางค
ที่พยัญชนะตนเปนอักษรต่ําเดี่ยว โดยท่ีถานําดวย ห หรือกรณี อ นํา ย จะไมออกเสียงพยางค
นํานั้น (เชน หรู  หนา อยาง) และการใชอักษรนํายังมีผลตอการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตใน
พยางคที่ตามมาดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอการผันวรรณยุกต  สรุปไดดังตอไปนี้    
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อักษรตํ่าเดี่ยว ( 'งญณนมยรลวฬ') นําดวยอักษรสูง ( 'ขฃฉฐถผฝสศษห') 
 หากเปนคําเปน 
  มีรูปวรรณยุกตสามัญ เสียงสามัญเปลี่ยนเปนจัตวา (นาน-> หนาน) 
  มีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงโทเปลี่ยนเปนเอก (นาน -> หนาน) 
  มีรูปวรรณยุกตโท   เสียงตรีเปลี่ยนเปนโท (นาน -> หนาน) 
  มีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ   (*หนาน) 
  มีรูปวรรณยุกตจัตวา   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*หนาน) 
 แตหากเปนคําตาย 
  มีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงโทเปลี่ยนเปนเอก  (นาด -> หนาด) 
  มีรูปวรรณยุกตเอก  เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*หนาด) 
  มีรูปวรรณยุกตโท  สระยาว เสียงตรีเปลี่ยนเปนโท  (นาด -> หนาด) 
        สระสั้น  จากผิดหลักเปนเสียงโท (*นะ-> หนะ) 
  มีรูปวรรณยุกตตรี   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*หนาด) 
  มีรูปวรรณยุกตจัตวา   เปนคําที่ผิดหลักไวยากรณ  (*หนาด) 
 

อักษรตํ่าเดี่ยว ( 'งญณนมยรลวฬ') นําดวยอักษรกลาง ('กจดตฎฏบปอ') 
 หากเปนคําเปน 
  มีรูปวรรณยุกตสามัญ   คงเดิมเปนเสียงสามัญ  (วา = กวา) 
  มีรูปวรรณยุกตเอก   เสียงโทเปลี่ยนเปนเอก  (วา-> กวา) 
  มีรูปวรรณยุกตโท   เสียงตรีเปลี่ยนเปนโท  (วา -> กวา) 
  มีรูปวรรณยุกตตรี   คงเดิมเปนเสียงตรี  (วา = กวา) 
  มีรูปวรรณยุกตจัตวา  คงเดิมเปนเสียงจัตวา  (วา = กวา) 
 แตหากเปนคําตาย สระสั้น 
  มีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงตรีเปลี่ยนเปนเอก  (วัก -> กวัก) 
  มีรูปวรรณยุกตเอก  จากเสียงโทเปนผิดหลัก  (ว่ัก -> *กว่ัก) 
  มีรูปวรรณยุกตโท   จากผิดหลักเปนเสียงโท  (*ว้ัก -> กว้ัก) 
  มีรูปวรรณยุกตตรี   จากผิดหลักเปนเสียงตรี  (*ว๊ัก -> กว๊ัก) 
  มีรูปวรรณยุกตจัตวา   คงเดิมเปนเสียงจัตวา  (ว๋ัก -> กว๋ัก) 
 แตหากเปนคําตาย สระยาว 
  มีรูปวรรณยุกตสามัญ   เสียงโทเปลี่ยนเปนเอก  (วาก -> กวาก) 
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  มีรูปวรรณยุกตเอก  ผิดหลักไวยากรณ  (*วาก -> *กวาก) 
  มีรูปวรรณยุกตโท   เสียงตรีเปลี่ยนเปนเสียงโท  (วาก -> กวาก) 
  มีรูปวรรณยุกตตรี   จากผิดหลักเปนเสียงตรี  (*วาก -> กวาก) 
  มีรูปวรรณยุกตจัตวา   คงเดิมเปนเสียงจัตวา  (วาก -> กวาก) 

 

 อยางไรก็ตาม  การใชอักษรนํานั้น  นอกจากอักษรสูง อักษรกลางแลว  อักษรตํ่าก็
สามารถใชนําไดดวย  เชน  เชลย  พยอม  ซึ่งประเด็นนี้ไมมีการกลาวถึงมากนัก  อาจจะเปน
เพราะการนําดวยอักษรตํ่านั้น ไมมีผลตอการผันวรรณยุกตของพยางคที่ตามมา จึงเปนเรื่องที่ไม
จําเปนตองเนนในการสอนเทาการนําดวยอักษรสูงและอักษรกลาง  และไมถูกกลาวถึงในเรื่อง
อักษรนํา แตความรูเรื่องการใชอักษรตํ่าเปนอักษรนํา ก็เปนประโยชนตอการเขาใจวารูปพยางค
ที่เห็นนั้นควรอานอยางไร  เชน ในขอความวา “ดูเมลืองมลัง” หากไมรูวา ม สามารถนําอักษรตํ่า 
ล ได  ก็อาจจะทําใหเขาใจวาขอความนี้อานวา [ดู-เม-ลือ-งม-ลัง]  แตถารูวา ม เปนอักษรนําได 
ก็จะอานไดอีกแบบคือ [ดู-มะ-เลือง-มะ-ลัง]  เพียงแตวาการนําดวยอักษรต่ํานี้ ไมมีผลตอ
วรรณยุกตของพยางคถัดมา  ผูเขียนขอเรียกกรณีเชนนี้วา  เปนการนําไมแท  เพื่อลอกับการ
ควบไมแท เชน จร ที่เราไมอานแบบควบกล้ํา  อักษรนําไมแทจึงเปนกรณีการนําที่ไมมีผลตอ
พยางคถัดมา หากยึดเอาตามนี้ การใชอักษรนําจึงมีจํานวนมากกวาที่แจกแจงไวใน วาหนิต์ินิกร  
และจําเปนที่ตองแจกแจงใหเห็นวา การใชอักษรนํา ทั้งอักษรสูง กลาง ตํ่า มีอะไรบางและใชนํา
อักษรอะไรไดบาง  นอกจากนี้ ในตําราอักษรประโยค  หลังจากจบเรื่องการประโยค และการใช
คํา “กับ แก แต ตอ” แลว  ยังกลาวถึงการใชอักษรสูงนําอักษรกลางวาไมมีผลตอการจูงอักษร
กลางใหเปนเสียงสูงได เชน สกล, สกุล, ฉกาจ, ขจร, แสดง, สบง  เปนตน  ซึ่งก็แสดงใหเห็นวา
เรื่องของอักษรนํานั้นมีมากกวาการใชอักษรสูงหรือกลางนําอักษรต่ําเด่ียว  ตารางขางลางแสดง
การใชอักษรนําตางๆ ทั้งอักษรนําแทและไมแท เทาที่ผูเขียนจะสามารถรวบรวมไดจาก
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ 

 

ตารางแสดงการใชอักษรนําและอักษรตาม 

 นําแท นําไมแท 
ก ณ (การกณึก), น (กนก),  

ร (กรก), ล (กลาป),  
ฐ (กฐิน), ณ (*กณิการ), ต (กตัญ ู), ถ (กถามุข),  
น (*กนิษฐา), บ (กบิล), ป (กปตัน), ม (กมล),  
ร (*กรุณา), ล (กลา), ว (กวี), ษ (เกษตร), ส (กสิกร),  
ห (กหังปายา), ฬ (กเฬวราก) 



53 

 

อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ
 

 นําแท นําไมแท 
ข ณ (ขณะ), น (ขนบ),  

ม (ขมวด), ย (ขยะ), ร (ขรม) 
จ (ขจร), ณ (ลักขณา), ด (ขดาน), ต (ขตอย), ท (ขทิง), 
น (ขนิษฐา), บ (ขบวน), ม (ขมา), ร (ศิขริน), ษ (ขษัย) 

ค - ช (คชาชีพ), ฑ (คฑา), ณ (คณิต), ด (คดี), ต (คติ),  
ท (คทา), น (คเนจร), ม (คมิกภัต), ร (ครุ), ห (คหัฐ) 

ฆ - ร (ฆราวาส) 

ง - - 
จ ม (จมูก), ร (จรวด), ว (เจว็ด) ต (จตุ), ท (จทึง), น (ปาจนะ), ม (จมร), ย (จยุติ),  

ร (จรัล), ล (เจลียง) 
ฉ ง (ฉงน), น (ฉนวน),  

ม (ฉมวก), ล (ฉลวย),  
ว (เฉวียง)  

ก (ฉกาจ), ท (ฉทึง), บ (ฉบับ), พ (เฉพาะ),  

ช - ก (ชกา), ค (ชคัตตรัย), ฎ (ชฎา), ท (ชทึง), น (ชนวน), 
บ (ชบา), ม (ชมอย), ย (ชยา), ร (ชรา), ล (ชลาธาร),  
ว (ชวา), อ (ชอุม) 

ซ - - 
ฌ - - 
ญ - ญ (ญญาย) 
ฎ - - 
ฏ - ก (วาฏกะ) 
ฐ - ก (ฐกัด) 
ฑ - - 
ฒ - - 
ณ - ร (ณรงค) 
ด ย (ประเดยก) น (ดนัย), บ (ดบัลวี), ร (ดรุณ) 
ต ง (ตงิด), น (โตนด), ล (ตลาด), 

ว (ตวัก) 
ถ (ตถาคต), น (ตนัย), บ (ตบะ), ม (ตโมนุท),  
ย (ตยาค), ร (ตรุ), ล (ตลึง) 

ถ ง (ถงัน), น (ถนน), ล (แถลง), 
ว (ถวาย) 

ก (ถกล) 
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 นําแท นําไมแท 
ท - ก (ทกลา), ง (ทงัน), ช (ทชี), น (ทนาย), บ (ทบวง),  

ม (ทมิฬ), ย (ทยอย), ร (ทริทร), ล (ทลาย), ว (ทวา),  
ศ (ทศา), ส (ทสา), ห (ทหาร) 

ธ - ช (ธชี), น (ธนาคาร), ร (ธรา), (ธวัช) 
น - ก (นกุล), ค (นคร), ท (นที), ป (นปุงสกลิงค), ภ (นภา), 

ม (นมัสการ), ย (นโยบาย), ร (นรา), ฤ (นฤคหิต),  
ล (นลิน), ว (นวาระ), ห (นหุต) 

บ ร (แบรก) *ด (บดินทร), ร (บรากรม) 

ป ร (ปรวด), ล (ปลัด),  ก (ปการ), ฏ (ปฏัก), ฐ (ปฐม), ณ (ปณิธิ), ต (ปติ),  
ท (ปทุม), น (ปนัดดา), ป (ปปญจะ), ย (ปโยธร),  
ร (เปรียญ, *ปริชน), ล (*ปลาสนาการ), ว (ปเวณี,  
*ปวิตร), ศ (ปศุ), ส (ปสพ), ห (ปหาน) 

ผ ง (ผงก), น (ผนวก),  
ย (ผยอง), ล (ผลึก), ว (ผวา) 

ก (ผกา), ค (ผคม), จ (ผจญ), ช (เผชิญ), ณ (ผณิณ),  
ด (ผดุง), ท (ไผท), ร (*ผรุพก), ล (*ผลาหาร),  
ส (ผสม), อ (เผอิญ) 

ฝ ร (ฝรั่ง) - 
พ - ก (ผกา), จ (พจี), ญ (พญา), ธ (พธู), น (พนา),  

บ (พบู), ม (พมา), ย (พยาน), ล (พลัง), ว (อัมพวา),  
ห (พหล), อ (เพอิญ) 

ฟ - - 
ภ - ค (ภคิณี), ณ (ภณิดา), ม (ภมร), ย (ภยาคติ),  

ร (ภราดร), ว (ภวังค) 
ม - ก (มกุฎ), ค (มคธ), ฆ (มฆา), ณ (มณี), ด (มดี),  

ต (มติ), ธ (มธุกร), น (มนู), ม (มมาก), ย (มยุรี),  
ร (มริจ), ฤ (มฤค), ล (แมลง), ส (มสาร), ห (มหา) 

ย - ช (ยชุรเวท), ต (ยติ), ถ (ยถากรรม), ม (ยมก),  
ว (ยวา), ส (ยโส) 

ร - จ (รจิต), ด (รดี), ต (รตะ), ถ (รถานึก), น (รนด),  
บ (รบาญ), พ (รพี), ย (รยะ), ว (รวิ), ส (รสก), ห (รหัส) 



55 

 

อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ
 

 นําแท นําไมแท 
ล - ก (ลการ), ค (ลคุฑ), ฆ (ลฆุ), ด (ลดา), บ (ลบอง),  

ป (ลปก), พ (ลพุช), ม (ลมาด), ล (ลลิต), ว (ลวะ),  
ห (ลหุ), อ (ลออ) 

ว - ก (วกะ), จ (วจี), ช (วชิระ), ฏ (วฏะ), ณ (วณิช),  
ด (วดี), ต (วตะ), ท (วทัญ ู), ธ (วธู), น (วนา),  
ป (วปุ), ย (วยัคฆ), ร (วรงค), ฤ (วฤก), ล (วลัย),  
ศ (วศิน), ส (วสา), ห (วหะ) 

ศ ย (ศยาม), ล (เศลษ),  
ว (เศวต) 

ก (ศกุน), จ (ศจี), ด (ศดก), จ (ศตัฆนี), น (*ศนิ),  
ร (ศรัณย), ฤ (ศฤงคาร), ล (*ศลิษา), ว (*ศวัส),  
ศ (ศศิ), ส (ศสา) 

ษ - ม (*ษมา) 
ส ง (สงวน), น (สนาม),  

ม (สมัย), ย (สยอง), ร (สรุป), 
ฤ (สฤกษ), ล (สลับ),  
ว (สวาท) 

ก (สกุล), ข (สขา), ด (สดมภ), ต (สติ), ถ (สถาน),  
ท (สทึง), ธ (สธน), น (*สนายุ), บ (สบถ), ป (สเปน),  
พ (สพาบ), ภ (สภา), ม (*สมาธิ), ร (*สโรช),  
ว (*สวาตี), ส (สสาร), ห (สหัส) 

ห - ต (หตะ), ท (หทัย), น (*หนุ), ย (*หโยดม), ร (*หริ),  
ล (*หลิท) 

ฬ - - 
อ ง (องุน), น (อนาถ), ร (อรอย) ก (อกัปปยะ), ค (อคาธ), ฆ (อโฆษะ), ณ (*อณุ),  

ด (อดิ), ต (อติ), ท (อทระ), ธ (อธิการ), น (*อนุ),  
บ (อบาย), ป (อปาจี), ภ (อภัย), ม (อมร), ย (อยุทธ),  
ร (*อรุ), ล (อลังการ), ว (อวัยวะ), ศ (อโศก),  
ส (อสุรกาย), ห (อหิงสา) 

ฮ - - 
 

 จากขอมูลที่พบ  จะเห็นวาเปนไปตามหลักการผันวรรณยุกตที่กลาวมาแลว  คือเฉพาะ
อักษรตํ่าเดี่ยวที่ถูกนําดวยอักษรสูงหรืออักษรกลางเทานั้นจึงจะมีการเปลี่ยนของเสียงวรรณยุกต
ที่ตามมา  แตก็มีขอนาสังเกตวา  ในบางกรณี  วรรณยุกตในพยางคจะไมเปลี่ยนแปลง แมวา
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อักษรต่ําเดี่ยวจะถูกนําดวยอักษรสูงหรืออักษรกลางก็ตาม  ซึ่งผูเขียนแสดงดวยเครื่องหมาย * 
หนาคําเหลานั้น  เชน  กนิษฐา  ไมอาน [กะ-หฺนิด-ขา],  กรุณา ไมอาน [กะ-หฺรุ-นา],  ประวิตร 
[ไมอาน ประ-หฺวิต], ผลาหาร ไมอาน [ผะ-หฺลา-หาน], สมาธิ ไมอาน [สะ-หฺมา-ทิ]   เปนตน คํา
เหลานี้จัดเปนขอยกเวน  ซึ่งจะนํามากลาวอีกครั้งในหัวขอ  คําที่ไมอานออกเสียงตามอักขรวิธี
ไทย 

 อนึ่ง ขอมูลในตารางนี้  ผูเขียนแจงเฉพาะกรณีที่แนใจวาเปนการใชอักษรนําหรือ
ปรากฏในตําแหนงตนคํา  สวนกรณีที่ปรากฏในตําแหนงกลางคํา  หากไมใชอักษรนําหรือไม
แนใจวาเปนการใชอักษรนํา  ผูเขียนก็ไมไดแจงไวในตาราง  เชน  คําวา  อุปถัมภ, อุปโภค  ใน
ที่นี้ ผูเขียนไมไดจัดใหเปนการใช ป นํา ถ, ภ  เพราะ อุป เปนคําประกอบหนาศัพทที่มาจากบาลี
สันสกฤตและอานวา [อุบ-ปะ]  ซึ่งมาสมาสกับคํา ถัมภ และ โภค,  ธุรการ  ไมถือเปนการใช ร 
นํา ก  เพราะมาจาก ธุระ + การ,  สุคนธชาติ ไมถือเปนการใช ธ นํา ช เพราะมาจาก สุคนธ + 

ชาติ  เปนตน 
 นอกจากนี้  อักษรนํายังพบในตัวสะกดไดเหมือนกรณีของอักษรควบที่ใชเปนตัวสะกด 
(เชน บุตร จักร)  พระยาอุปกิตศิลปสาร (2532:24) กลาวถึงพยัญชนะประสมที่ทําหนาที่เปน
ตัวสะกดวา มีลักษณะเปนอักษรนํา หรือ อักษรควบได  โดยไดยกตัวอยางคําวา ทิพย และ 
แพทย  วาอานเหมือนอักษรนําที่เปนพยัญชนะตนของพยางคตอไปดังนี้  ทิบ-พะ-ยะ   แพด-

ทะ-ยะ  และใหนับตัวนํา (พ,ท) เปนตัวสะกดเพียงตัวเดียว  กําชัย ทองหลอ ก็ยกตัวอยางคําที่มี
ตัวสะกดเปนอักษรนํา เชน พิศวง เมขลา วาสนา ศาสนา พิสมร เปนตน  ซึ่งจะเห็นวาคําเหลานี้  
พยัญชนะสะกดทําหนาที่เปนอักษรนําของพยางคถัดไปดวย  (พิศวง  [พิด-สะ-วง])  ดังนั้น  การ
ที่จะสอนใหอานคําไทยไดถูกตอง  ความรูเรื่องอักษรนําในพยัญชนะสะกดจึงเปนส่ิงสําคัญดวย  
ในที่นี้  ผูเขียนจะถือเอาพยางคที่มีตัวสะกดมากกวาหนึ่งตัวอักษรซึ่งไมใชอักษรควบดังที่แจงมา  
และอานแบบประวิสรรชนียเมื่อมีพยางคตามมานี้เปนพยัญชนะสะกดที่เปนอักษรนํากัน  สังเกต
ไดจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕  จะแจงไวโดยมีขีดตามหลัง  เชน  
หัตถ-  กัณฐ-  ซึ่งจะเปนคําจากบาลีสันสกฤต    ในกลุมอักษรนําเหลานี้  ผูเขียนแยกเปน 2 

ประเภท   ประเภทแรก  พยัญชนะแรกเปนตัวสะกดและอานประวิสรรชนียดวย เชน แพทย- 

[แพด-ทะ-ยะ]  ประเภทที่สอง  พยัญชนะแรกเปนตัวสะกดอยางเดียวไมอานประวิสรรชนีย  เชน  
หัตถ- [หัด-ถะ]   พยัญชนะสะกดคูที่จัดเปนอักษรนํามีดังนี้ 

ตารางแสดงการใชอักษรนําและอักษรตามในตําแหนงพยญัชนะสะกด 
 พยัญชนะแรกเปนตัวสะกดและอานประวิสรรชนีย 
กย- ศักยภาพ, ศากยพุทธ 

กร- ทุกรกิริยา 
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ขย- มุขยประโยค 

จน มุจน 
ชน ยัชน 
ชย- พณิชยการ 
ชร- วัชรปาณี 
ฒน- วัฒน (วัฒนธรรม) 

ตน- รัตนตรัย 

ตม- อาตมภาพ, อุตมภาพ 

ตย- นิตยสาร, สถาปตยกรรม, ราชบัณฑิตยสถาน, สถิตยศาสตร, สัตยวาที 
ตร- อุตรนิกาย 

ตว- สัตวแพทย 

ทม- ปทมราช 

ทย- วิทยฐานะ 
ธย- มัธยฐาน 

ปน ชัปน, ทัปน 
พย- ทิพยจักษุ, ทรัพยสิทธิ 
 พยัญชนะแรกเปนตัวสะกดอยางเดียว ไมอานประวิสรรชนีย 
กข- ทุกขลาภ, ปกขคณนา, รุกขชาติ, สิกขมานา, ทุพภิกขภัย, รักขสะ, ลักขณา 
กต- ภุกตเศษ 

กษ- ประจักษนิยม, ปกษกษัย, ภักษการ, อนุรักษนิยม 

คห- นิคหกรรม, อุคหนิมิตร 
งข- สังขกร 
งค- ดุริยางคศิลป, ตรังควชิราวดี, เบญจางคประดิษฐ, สิงคโปร, ภวังคจิต, เวทางคศาสตร, 

สังคโลก, เสนางคนิกร, ธุดงควัตร, มาตังค 
งฆ- ชังฆวิหาร, สังฆกรรม 

งส- เอกังสวาที, ภิงส, ปหังส 

งห- สิงหนาท,  

จฉ- ตัจฉนี, อัจฉรา, มัจฉรี, วัจฉละ 
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ชฌ- สัชฌกร 
ญจ- ปญจนที, ลัญจกร, โรมัญจ 
ญฉ- ลัญฉกร, ลัญฉ 

ณฐ- กัณฐชะ 
ณฑ- ภัณฑครรภ, คัณฑมาลา, ทัณฑกรรม, บิณฑบาต, อัณฑโกส, มุณฑ, มณฑนะ, 

บุณฑริก 
ณย- หิรัณยการ, หิรัณย 

ณห- กัณหธรรม, ชุณหปกษ, บุพพัณหสมัย, อุณหภูมิ 
ตต- จิตตภาวนา, ตัตวศาสตร, สัตตบรรณ 

ตถ- หัตถศิลป, ปรัตถจริยา, โลกัตถจริยา, อสัตถพฤกษ, มัตถลุงค 

ทธ- ยุทธ (ยุทธศาสตร, ยุทธการ, ยุทธจักร ฯลฯ); พุทธ (ขาพระพุทธเจา, พระพุทธรูป, 
พุทธกาล ฯลฯ);  
ใบพัทธสีมา, สัมพัทธภาพ; มุทธชะ; อัทธคต, ศุทธ; ถัทธ, ศราทธพรต 

นต- จินตภาพ, ทันตแพทย, ปจจันตคาม, มหันตโทษ, วสันตดิลก, สุตตันตปฎก, อันตกาล 

นถ- คันถธุระ,  
นท- จันทบุรี, ฉันทลักษณ, ฉินทฤกษ, นันททายี, อินทนิล, กลันท 

นธ- พันธนาการ, อันธพาล 

นย- ศูนยภาพ 

ปด- สัปดปกรณ 

ปต- สัปตศก 

พท- ศัพทมูลวิทยา 
พภ- คัพภสาลี 
พธ- ลุพธกะ 
มพ- ดามพวรรณ, ตุมพ 

มภ- กุมภกา, อารัมภกถา 
รฆ- เทียรฆราตร 
ษฐ- ประดิษฐกรรม 

ษณ- ลักษณนาม 
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 ตารางที่แจงมานี้  แจงเฉพาะการใชอักษรนําและอักษรตามที่เปนพยัญชนะสะกดทั้งคู  
ทั้งนี้ ยังไมรวมการใชพยัญชนะเดี่ยวสะกดซึ่งเปนอักษรนําใหพยางคถัดไป  เชน วาสนา, 
ปริศนา, ลักษณะ, ศาสนา, รัศมี, ฤษณา, ฤษยา, เทศนา,  เปนตน  ซึ่งมีผลใหพยางคถัดไป
เปลี่ยนเสียงวรรณยุกตไดตามหลักที่กลาวมาแลว  แตอยางไรก็ตาม  ก็มีกรณียกเวนที่พยางค
ถัดมาไมเปลี่ยนเสียงวรรณยุกตได  เชน  ศาสนิกชน ไมอาน [สาด-สะ-หฺนิ-กะ-ชน], โรษณะ ไม
อาน [โรด-สะ-หฺนะ]  ลักษณาการ ไมอาน [ลัก-สะ-หฺนา-กาน]    

4.5 ตัวการันต 

 การใชตัวการันตก็เปนอีกหัวขอหนึ่งที่กลาวถึงในตําราตางๆ  ตัวการันต หมายถึง 
พยัญชนะที่ไมตองการออกเสียงโดยมีเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับอยูบนพยัญชนะนั้น การคง
พยัญชนะที่ไมออกเสียงนั้น เปนความพยายามที่จะคงรูปศัพทเดิมไว   เปนการปรับคําที่ยืมมา
จากภาษาตางประเทศใหเขากับภาษาไทยโดยใชเครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะที่ไทยเรา
ออกเสียงไมได  คําที่มีตัวการันตโดยมากเปนคําที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต เชน วงศ, 
ทุกข, ฤทธิ์,  แตปจจุบันคําที่มีตัวการันตจํานวนมากเปนคําที่มาจากภาษาตางประเทศอื่นๆ ดวย 
เชน โดนัลด, ดีไซน, เกมส    คําไทยแทที่มีตัวการันตมีเพียง 3 คําแตพบในบทกลอนเทานั้นไม
มีใชในปจจุบัน ไดแก ผี้ว  มาห  เยียร  (จาก กําชัย ทองหลอ 2545:88)   
 การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต  หากใชบนพยัญชนะทุกตัวที่ไมออกเสียง  ก็คงไมมี
ความสับสน  แตเปนเพราะทัณฑฆาตสามารถใชฆาเสียงพยัญชนะมากกวาหนึ่งตัว (กรณีตัว
การันตอาจเปนอักษรควบ เชน พักตร)  ซึ่งผูอานจะตองรูวาตัวการันตเปนหนึ่งหรือสองตวัอกัษร   
หรือบางครั้งตัวการันตอาจอยูหนาตัวสะกดก็ได  เชน  บิสมารก, เอนโดเดิรม  ในบางกรณี ก็มี
การใชตัวการันตในตําแหนงพยัญชนะตนที่ไมออกเสียงดวย  เชน ปนิวโมศิยสติส (ดูการทับ
ศัพทการแพทย)   นอกจากนี้  ตัวการันตยังรวมทั้งพยัญชนะและสระบางตัวดวย  เชน  พันธุ, 
บาทบงสุ, ฤทธิ์, ศักด์ิ  ซึ่งเทาที่พบจะมีเพียงสระอุ และ สระอิ เทานั้น   เมื่อพิจารณาปจจัย
ทั้งหมดนี้  ตัวการันตสามารถจัดประเภทไดตามลักษณะการใชทัณฑฆาต  ดังนี้ 

o ตัวการันตที่เปนพยัญชนะตัวเดียว   ในกลุมนี้แยกเปน 2 ประเภทยอย  
o เปนพยัญชนะตัวสุดทาย   

คําไทย เชน บงก, โมกข, ธุดงค, สงฆ, ลัญจ, วัจฉ, วลัญช, วัชฌ, ฮัจญ, 
ปฤษฎ, อุกฤษฏ, โอษฐ, เกณฑ, กษาปณ, ยุกต, หัตถ, ฉนัท, พัทธ, พจน, 
กัลป, พิมพ, สดมภ, ปทม, ศูนย, ศุกร, สัตว, วงศ, ฤกษ, หงส, สิงห, ฮัจญะฮ 
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คําทับศัพท  เชน แบงก, ดิสค, เรนจ, สวิตช, แฟกซ, แลนด, ไซต, เต็นท, 
โคไซน, บอมบ, แอมป, กัลฟ, เอนไซม, สเปรย, แชร, ไมล, โชว, โจนส,  
ยูทาห,   

o ตัวการรันตอยูกอนพยัญชนะสะกดก็ได  เชน สาสน, ทอรก, ฮารตลีย,  
เบิรกลีย, ลิงคอลน, จอหน,   

o ตัวการันตที่เปนอักษรสองตัวขึ้นไป 

o อักษรควบ  ศาสตร, จันทร, นิรันดร 
o อักษรนํา  ลักษณ,  
o อักษร 2-3 ตัวเรียงกัน  

คําไทย   วิจักขณ, สิญจน, ลัญฉน, วลัญชน, ราษฎร, กลันทก, จันทน, 
ปลันธน, เชาวน, ภูเบศวร, บรรยเวกษก, ศตสังวัตสร, ลักษมณ, 
คําทับศัพท  กราวนด ,  เคานต ,  มาสเตอรส ,  แอนดรูวส ,  โอค็อตสก ,  
แบเธอรสต,  

o อักษร 2 ตัวไมเรียงกัน  เฮิรตซ, เฟรนเฮิรสต 

o ตัวการันตมีรูปสระประกอบ  รงกุ, มหาหิงคุ, ศักด์ิ, กสานติ์, รังสิมันตุ, นัตถุ, 
อุทพินทุ, ประสิทธิ์, พันธุ, สิตางศุ, บงสุ, ราหุ, 

 

 จากขอมูลคําที่มีการใชตัวการันตจํานวน 5,248 คํา ซึ่งรวบรวมจากพจนานุกรมไทย
และพจนานุกรมคําทับศัพทตางๆ  เมื่อแยกขอมูลเปนสองประเภทคือ คําไทย(นับรวมคําที่มา
จากบาลีสันสกฤต)  และคําทับศัพท  ก็พบวาคําทับศัพทมีปริมาณการใชตัวการันตมากถึง 
3,184 คํา (60%) ในขณะที่คําไทยใชตัวการันตมี 2,064 คํา (40%) และจะเห็นวา  แมตัวการันต
จะมีหลายประเภท  แตประเภทที่เปนพื้นฐานและพบมากที่สุดคือ ตัวการันตที่เปนพยัญชนะตัว
สุดทายของพยางค  ตัวการันตที่เปนอักษรสองตัวติดกันนั้น  มีรูปแบบไมมากนัก  และจะเปนคํา
ไทยมากกวาทั้งจํานวนและรูปแบบ ตัวการันตสามตัวอักษรติดกันพบเพียง 2 คําเทานั้น คือ  
ลักษมณ และ แบเธอรสต (Bathurst เปนชื่อเมืองในประเทศแคนาดา)  ตัวการันตที่มีรูปสระ
ประกอบเปนคําไทยทั้งหมดและสระที่ใชประกอบไดมีเพียง สะอุและสระอิ  ซึ่งใชไดกับตัวอักษร 
ก ค ด ต ถ ท ธ ศ ส ห   ตัวการันตสองตัวอักษรที่อยูไมติดกันพบเฉพาะในคําทับศัพทเพียง 8 

คํา  ตัวการันตสวนมากเปนตัวอักษรเดียวและอยูทายพยางค  คําไทยมีเพียง 2 คําที่ตัวการันต
อยูหนาตัวสะกด (แตเปนกรณีเดียวกันคือ คํา สาสน, พระราชสาสน)   แตคําทับศัพทมีจํานวน
ถึง 337 คําที่ตัวการันตอยูหนาตัวสะกดซึ่งสวนมากเปนตัว  ร  (305 คํา) และมี ล (21 คํา) ห 
(11 คํา) 
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ตารางแสดงจํานวนการใชตัวการันตในคําไทยและคําทับศัพท 

 คําไทย คําทับศัพท 

 ทายพยางค หนาตัวสะกด มีรูปสระ ทายพยางค หนาตัวสะกด 

1 ตัวอักษร 
1670 
(31.82%) 

2 

(0.04%) 

116 

(2.21%) 

2815 

(53.64%) 337 (6.42%) 

 ติดกัน หางกัน ติดกัน หางกัน 

2 ตัวอักษร 275 (5.24%) 

 

- 23  (0.44%) 8 (0.15%) 

3 ตัวอักษร 1 (0.02%) 

 

- 1 (0.02%) - 

รวม 2064 (39.33%) 3184 (60.67%) 

 

 นอกจากนี้  หากพิจารณาขอมูลการใชตัวการันต  ก็จะเห็นวามีตัวการันตบางตัวที่ใช
เฉพาะในคําไทยหรือใชเฉพาะในคําทับศัพท  เชน  ตัวการันตที่มีรูปสระจะเปนคําไทยเทานั้น   
ตัวการันต ข ฆ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ณ ถ ธ พ ภ ศ ษ ฮ  จะใชเฉพาะกับคําไทย  ในขณะที่ ซ ด บ ฟ 
ล ใชเฉพาะกับคําทับศัพท  ความแตกตางนี้สวนหนึ่งเปนเพราะหลักเกณฑการทับศัพทของ
ราชบัณฑิตยสถานที่กําหนดใชตัวอักษรไทยบางรูปในการทับศัพท  จึงทําใหรูปอื่นๆ เชน ฆ ฌ 
ศ  ษ  ฯลฯ  จะไมพบในคําทับ ศัพท 12  และสวนหนึ่ ง เปนเพราะเสียงทายพยางคใน
ภาษาตางประเทศที่ทับศัพทมามีความแตกตางจากคําไทยทั่วไป  

4.6 คําที่ใชไมมวน 

 เรื่องคําที่ใชไมมวนนี้  มีความนาสนใจวามีการบันทึกไวต้ังแตในหนังสือจินดามณี 
จนถึงตําราปจจุบัน  เหตุที่ตองบันทึกไว  เพราะคําที่ใชไมมวนในภาษาไทยมีเพียง 20 คํา  จึงได
มีการบันทึกไวในรูปโคลงกลอนเพื่อใหจดจํางาย  ยกเวนในมูลบทบรรพกิจใชวิธีแจงเปนรายคํา  
(ทั้งยี่สิบคําที่ใชไมมวนนี้  ในปจจุบันอาจสะกดตางจากเดิมบาง)   ดังตอไปนี้ 
 

 

                                            
12

 ไมรวมถึงการทับศัพทในระบบอื่นเชน การทับศัพททางการแพทย  ซึ่งมีการใชตัวอักษรไทยตางจาก
ของราชบัณฑิตยสถานอยูบาง   ดูบทที่ 3 การทับศัพทภาษาอังกฤษ 
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      ๏ ใฝใจแลใหทาน  ทังนอกในแลใหมใส 

 ใครใครแลยองใย   อันใดใชแลใหลหลง 
      ๏ ใสกลสใพใบ  ทังใตเหนือแลใหญยง 
 ใกลใบแลใชจง   ญี่สิบมวนคือวาจา (จินดามณี  2512: 15) 
 

      ๏ ใฝใจใหทานนี้  ตามอาจารยบังคับไข 

 ใครใครแลยองใย   อันใดใชอยาไหลหลง 
      ๏ ใสกลสะใพใบ  ทังตํ่าใตแลใหญยง 
 ใกลใบแลใชจง   ใชใหคงคําบังคับ  (ปฐมมาลา 2513:123) 
 

      ๏ ใฝใจใครใครให  ใหลหลง 
 ในใหมใสใหญยง   ตํ่าใต 

 ใดใชใชใบบง   ใยยืด 

 ใกลใสสใพใบ   สิบมวนสองหน  ๚ะ (อักษรนิติ  2513:162) 
 

 ๏  ใฝฝน  สมใจ  ใหทาน  ภายใน  ผาใหม  สดใส  ใครไปมา  ใครได  ยองใย  ส่ิงใด  
ของใช  หลงใหล  ใสไคล  หญิงสะใภ  เปนใบ  ภายใต  ผูใหญ  ทางใกล  มิใช  ดอกแกมใบ       
(มูลบทบรรพกิจ 2514:21) 
  บาใบหลงใหลใหญ ใหสะใภใชน้ําใส 

 มิใชอยูใกลใคร   ในจิตใจใฝแตดี 

 ผูใดใสเส้ือใหม   ใยบัวใตใบดีปลี 
 จะใครเรียนเขียนดี  ยี่สิบมวนควรจดจํา     (กําชัย ทองหลอ 2537:63) 
 

 คําที่ใชไมมวนนี้  แมมีเพียง 20 คํา  แตก็ถือเปนเรื่องสําคัญ  เพราะคําเหลานี้คอนขาง
เปนคําธรรมดาที่ใชกันทั่วไป  ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอมูลพยางคจํานวน 32,091,646 พยางคที่
ไดรวบรวมจากขอมูลหนังสือพิมพ  พบวามีการใชไมมวนจํานวน 1,022,658 ครั้งหรือคิดเปน 
3.2% ของจํานวนพยางคทั้งหมด ซึ่งนับเปนจํานวนมาก  เพราะพยางคที่ใชมากที่สุด คือ การ มี
ใช 2.92% (ลําดับพยางคที่พบใชมากที่ได คือ  การ-2.92%, ที่-2.19%, ประ-1.3%, ใน-1.27%,  
มี-1.04%,  เปน-1.02% ฯลฯ)  และไมมวน 20 ตัวก็มีสัดสวนการใชแตกตางกันดังนี้ 
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ตารางแสดงรายการพยางคที่ใชไมมวนเรียงจากมากไปนอย 

ใน ให ใช ใจ ใหม 

39.98% 25.83% 8.28% 7.35% 5.22% 

ใหญ ใต ใด ใช ใคร 
4.12% 1.92% 1.62% 1.50% 1.42% 

ใบ ใกล ใส ใส ใย 

0.87% 0.75% 0.48% 0.44% 0.12% 

ใฝ ใคร ใหล ใภ ใบ 

0.04% 0.03% 0.02% 0.02% 0.01% 

 

นอกจากนี้  แตละพยางคยังใชประกอบคําตางๆ ไดหลายคํา  เชน  หัวใจ  จิตใจ  
หนักใจ   เปนตน  หากเราพิจารณาคําประสมตางๆ ดวย  คําที่ใชไมมวนจึงมีมากกวา 20 คํา  
รายการขางลางแสดงคําที่มีการใชไมมวนในภาษาไทยตามที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕   แยกตาม 20 กลุม  ซึ่งแตละคํา  อาจใชเปนคําขึ้นตน (ใจดํา) 
อยูระหวางกลาง (เอาใจใส)  หรือลงทายก็ได  (เจ็บใจ)  โดยจะแยกแตละประเภทดวย
เครื่องหมาย ; 
ตารางแสดงรายการคําไทยที่มีการใชไมมวน 

ใกล ใกลชิด, ใกลเคียง; ตะวันออกใกล; 
ใคร ตัวใครตัวมัน, ทีใครทีมัน, ไมเขาใครออกใคร;  
ใคร ใครครวญ; น้ําใจใคร, ไมใคร, รักใคร, หัวใคร, หัวรักหัวใคร; 
ใจ ใจกลาง, ใจกวาง, ใจขุน, ใจแข็ง, ใจความ, ใจคอ, ใจแคบ, ใจงาย, ใจจดใจจอ, ใจ

จืด, ใจเฉื่อย, ใจชื้น, ใจดํา, ใจดี, ใจเด็ด, ใจเดียว, ใจเดียวกัน, ใจตํ่า, ใจเติบ, ใจ
แตก, ใจโต, ใจถึง, ใจนอย, ใจบาน, ใจบุญ, ใจเบา, ใจปลาซิว, ใจปา, ใจแปว, ใจ
ฝอ, ใจเพชร, ใจมา, ใจมือ, ใจไมดี, ใจไมไสระกํา, ใจยักษ, ใจเย็น, ใจรอน, ใจราย, 
ใจเร็ว, ใจลอย, ใจสูง, ใจเสาะ, ใจเสีย, ใจหนักแนน, ใจหาย, ใจเหี่ยวแหง, ใจใหญ
ใจโต, ใจออน;  
กลางใจเมือง, ขอใหญใจความ, ใจจดใจจอ, ใจใหญใจโต, ถอนใจใหญ, ถอยใจ
ใหญ, น้ําใจใคร, นิสัยใจคอ, หนาใหญใจโต, เอาใจชวย, เอาใจใส;  
ก็ตามใจ, กระเทือนใจ, กริ่งใจ, กลั้นใจ, กลุมใจ, กลุมอกกลุมใจ, กําลังใจ, กินใจ, 
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เกรงใจ, เกรงอกเกรงใจ, ขมขืนใจ, ขมใจ, ขวยใจ, ขวัญใจ, ของใจ, ขอเตือนใจ, 
ขอบใจ, ขัดใจ, ขาดใจ, ขึ้นใจ, ขืนใจ, ขุนของหมองใจ, ขุนใจ, เข็ญใจ, เขาใจ, แข็ง
ใจ, ไขใจ, ความจริงใจ, ความภูมิใจ, ความมั่นใจ, ความสนใจ, คับใจ, คับอกคับใจ, 
คูใจ, แคลงใจ, จงใจ, จริงใจ, จรุงใจ, จอมใจ, จับใจ, จําใจ, จิตใจ, จุใจ, จูงใจ, เจน
ใจ, เจ็บใจ, เจ็บช้ําน้ําใจ, เจริญตาเจริญใจ, ฉุกใจ, เฉลียวใจ, ชอบใจ, ชั่งใจ, ช่ําใจ, 
ช้ําใจ, ชุมใจ, ชูใจ, เชื่อใจ, ดลใจ, ดวงใจ, ดีใจ, ดีเนื้อดีใจ, ดีอกดีใจ, ดึงดูดใจ, ดูใจ, 
ไดใจ, ตกใจ, ตกอกตกใจ, ตรอมใจ, ตองใจ, ต้ังใจ, ต้ังอกตั้งใจ, ตัดใจ, ตัดสินใจ, 
ตันอกตันใจ, ตามใจ, ตามอําเภอใจ, ตายใจ, ตํ่าใจ, ติดใจ, ต่ืนใจ, ต้ืนตันใจ, ต่ืนตา
ต่ืนใจ, เต็มใจ, เต็มอกเต็มใจ, เตือนใจ, ถนัดใจ, ถลําใจ, ถึงใจ, ถือใจ, ถูกใจ, ถูกอก
ถูกใจ, ทะยานใจ, ทันใจ, ทําใจ, แทงใจ, นอกใจ, นอนใจ, นอยใจ, นอยเนื้อตํ่าใจ, 
นาตกใจ, นาสนใจ, น้ําใจ, แนใจ, บริสุทธ์ิใจ, บังคับใจ, บาดใจ, เบาใจ, ประทับใจ, 
ประหลาดใจ, ปลงใจ, ปลอบใจ, ปลอยใจ, ปลอยตัวปลอยใจ, ปลุกใจ, ปกใจ, ปน
ใจ, เปนใจ, เปลี่ยนใจ, เปลืองใจ, เปดใจ, แปลกใจ, ผิดใจ, ผิดพองหมองใจ, ฝงใจ, 
ใฝใจ, พรอมใจ, พอใจ, พิมพใจ, พึงใจ, พึงพอใจ, เพลียใจ, ภาคภูมิใจ, ภูมิใจ, 
มั่นใจ, มิตรจิตมิตรใจ, มีแกใจ, มุนใจ, ยอมใจ, ยับยั้งชั่งใจ, ยาใจ, ยินใจ, ยุงใจ, 
เย็นใจ, รวมใจ, รูเห็นเปนใจ, เราใจ, แรงดลใจ, ลมหายใจ, ลองใจ, ลําบากใจ, 
วางใจ, ไวใจ, ไวเนื้อเชื่อใจ, ไววางใจ, สนใจ, สนัดใจ, สบายใจ, สมัครใจ, สองจิต
สองใจ, สองใจ, สะใจ, สะดุดใจ, สะทอนใจ, สะเทือนใจ, สายใจ, สํารวมใจ, ส้ินใจ, 
สินน้ําใจ, สุขใจ, สุดใจ, สุดสวาทขาดใจ, เสมอใจ, เสียกําลังใจ, เสียใจ, เสียน้ําใจ, 
แสลงใจ, ใสใจ, หนักใจ, หนาวใจ, หนําใจ, หมองใจ, หมางใจ, หมายใจ, หยอนใจ, 
หลากใจ, หักใจ, หักอกหักใจ, หัวใจ, หายใจ, เห็นใจ, เหลือใจ, แหนงใจ, อดใจ, 
ออนจิตออนใจ, ออนใจ, ออนอกออนใจ, อัดอั้นตันใจ, อําเภอใจ, อิดหนาระอาใจ, 
อิ่มใจ, อิ่มอกอิ่มใจ, อึดใจ, อุนใจ, เอะใจ, เอาใจ, เอาแตใจ, เอาอกเอาใจ; 

ใช มิใช; 
ใช ใชกรรม, ใชงาน, ใชจาย, ใชได, ใชเนื้อ, ใชบน, ใชใบ, ใชเรือ, ใชสอย;  

คาใชจาย, เครื่องใชไฟฟา, ต๋ัวสัญญาใชเงิน, ผูใชงาน, พอใชได, ยืมใชคงรูป, ยืม
ใชส้ินเปลือง;  
ของใช, คนใช, เครื่องใช, จํากัดสินใช, ชดใช, ชวงใช, ผูใช, พอใช, มาใช, รับใช, 
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สินใช, เหลือใช, เอาใช; 
ใด กระใด, ขณะใด, คราใด, ฉันใด, เชนใด, ตราบใด, แตอยางใด, ทันใด, ทันทีทันใด, 

เทาใด, เปนใด, เพียงใด, เมื่อใด, เยียใด; 
ใต ใตถุน, ใตถุนเรือน, ใตเทา, ใตเทากรุณา, ใตเทากรุณาเจา, ใตน้ํา, ใตฝาพระบาท, 

ใตฝาละอองธุลีพระบาท, ใตฝาละอองพระบาท;  
คลื่นใตน้ํา, จิตใตสํานึก, น้ําใตดิน, รถไฟใตดิน, หญาใตใบ;  
กลวยใต, เกาหลีใต, ขาวเย็นใต, ขึ้นเหนือลองใต, คําใต, เฉียงใต, ตะวันออกเฉียง
ใต, ปกษใต, ปากใต, ภาคใต, ภายใต, อเมริกาใต, เอเชียตะวันออกเฉียงใต; 

ใน ในกรณีที่, ในขณะเดียวกัน, ในขณะที่, ในขณะนั้น, ในขณะนี้, ในที่นี้, ในที่สุด;  
นกอยูในปลอง, ฝในทอง, ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย, เสด็จในกรม;  
กรมการคาภายใน, กําลังภายใน, กินนอกกินใน, กินใน, ขางใน, เขานอกออกใน, 
คนไขใน, คนใน, เครื่องใน, ชั้นใน, ซับใน, ตกใน, ทะเลใน, ทะเลภายใน, ทะเลหนา
ใน, ทางใน, นั่งทางใน, นางใน, ปดใน, ฝายใน, ภายใน, ลองใน, ลับลมคมใน, วง
ใน, สมใน, สัมผัสใน, สายสนกลใน, หนองใน, หมาใน, หลับใน, เหล็กใน, แหลใน; 

ใบ ใบกนปด, ใบกองเกิน, ใบกองหนุน, ใบขนสินคา, ใบขนุน, ใบแข็ง, ใบเงิน, ใบจอง, 
ใบฎีกา, ใบดาล, ใบดํา, ใบแดง, ใบแดงแจงโทษ, ใบตราสง, ใบตอง, ใบตาล, 
ใบทอง, ใบทองแดง, ใบแทรก, ใบนาก, ใบบอก, ใบบันทึก, ใบบุญ, ใบเบิก, ใบเบิก
รอง, ใบปก, ใบปรือ, ใบปลิว, ใบพัด, ใบพัทธสีมา, ใบโพ, ใบเมี่ยง, ใบไม, ใบระกา, 
ใบรับ, ใบรับรอง, ใบลา, ใบเลี้ยง, ใบสอ, ใบส่ัง, ใบส่ังจาย, ใบสัจ, ใบสําคัญ, 
ใบสําคัญคูจาย, ใบสีมา, ใบสุทธิ, ใบเสมา, ใบเสร็จ, ใบหนา, ใบหุน, ใบหูชาง, ใบ
เหยียบย่ํา, ใบอนุญาตขับขี่;  
กระทะใบบัว, กังหันใบพัด, ตนตายใบเปน, ต้ิวใบเลื่อม, ตุกแกใบกลม, ผาใบ
กลอย, ผาใบเมี่ยง, หญาขัดใบยาว, หนอนมวนใบขาว;  
กะตังใบ, ใชใบ, ทองใบ, บังใบ, บัวบังใบ, ปาผลัดใบ, ผาใบ, พญาไรใบ, ระใบ, 
เรือใบ, เสียดใบ, หญาใตใบ; 

ใบ ใบคลั่ง; ต่ีใบ, บอกใบ, บุยใบ; 
ใฝ ใฝตํ่า, ใฝฝน, ใฝสูง, ใฝใจ; ฝกใฝ; 
ใภ ลูกสะใภ, สะใภ; 
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ใย ใยฟา, ใยยอง, ใยหิน; เสนใยแกว; ยองใย, เยื่อใย, โยงใย, สายใย, เสนใย, หวงใย; 
สนใจใยดี, เปนหวงเปนใย, ใยแกวนําแสง, *ลําไย 

ใส แจมใส, ตาบอดตาใส, เนยใส, ปาใส, โปรงใส, ผองใส, เลื่อมใส, สดใส, สุกใส, 
อีสุกอีใส; 

ใส ใสความ, ใสไคล, ใสใจ, ใสยา, ใสราย, ใสไส; เขาใส, สวมใส, สอดใส, สะอึกเขาใส, 
เอาใจใส; 

ให ใหการ, ใหโดยเสนหา, ใหทา, ใหทาย, ใหราย, ใหรายปายสี, ใหสัตยาบัน, ใหหา, 
ใหอภัย, ใหออก; กอใหเกิด;  เขาให, ทําให, ผินหลังให, มิให; 

ใหญ ใหญโต, ใหญหลวง; ขอใหญใจความ, คนใหญคนโต, ใจใหญใจโต, ผูใหญบาน, 
หนาใหญใจโต;  
กงสุลใหญ, กวางใหญ, กุงหนามใหญ, ขาวใหญ, ขาวใหมใหญ, เขมรใหญ, ไขหวัด
ใหญ, ครูใหญ, คิดการใหญ, เครื่องใหญ, ฉากใหญ, ชางใหญ, ซอมใหญ, ถอนใจ
ใหญ, ถอยใจใหญ, ถูกใหญ, ทรงเครื่องใหญ, ทรงพระเครื่องใหญ, ไทยใหญ, ธง
บรมราชวงศใหญ, ธงมหาราชใหญ, ธงเยาวราชใหญ, ธงราชินีใหญ, นางรมใหญ, 
บาตรใหญ, บุญหนักศักด์ิใหญ, ประทัดใหญ, ปนใหญ, ผักเบี้ยใหญ, ผูใหญ, 
พลวดใหญ, มวกใหญ, มะคาใหญ, มักใหญ, โมกใหญ, ยิ่งใหญ, เยียใหญ, รากสาด
ใหญ, ลูกปนใหญ, สวนใหญ, เสียผูใหญ, หนังใหญ, หนามใหญ, หัวเรือใหญ, 
อาจารยใหญ, อํานาจบาตรใหญ, อึ่งใหญ, เอาใหญ; 

ใหม ใหมถอดดาม, ใหมเอี่ยม; ขาวใหมนอย, ขาวใหมใหญ;  
กลางเกากลางใหม, ขาวใหม, ดอกขาวใหม, ปหนาฟาใหม, ปใหม, มือใหม, 
สมัยใหม, หัวใหม; 

ใหล หลงใหล; 

5. คําที่ไมเปนไปตามอักขรวิธีภาษาไทย 

 แมวาภาษาไทยจะมีอักขรวิธีที่ชัดเจน  สามารถอธิบายเปนกฎเกณฑตางๆ ได  ดังที่
กลาวมาในหัวขอตางๆขางตน   แตภาษาไทยก็เปนเหมือนภาษาอื่น  คือ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามเวลาและการใช   จึงทําใหคําบางคําไมเปนไปตามหลักอักขรวิธีภาษาไทย   คําเหลานี้
อาจจะเปนปญหาสําหรับผูที่เริ่มเรียนภาษาไทย  เพราะจะเห็นวาไมเปนไปตามกฎที่เขาใจ  
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ตัวอยางเชน  คําวา น้ํา  ประกอบดวยพยัญชนะตนแทนเสียง [น]  และรูปสระอําซึ่งเปนสระเสียง
ส้ัน  แตเวลาออกเสียงจริงเราจะไมนิยมออกเสียงสระสั้นเปน [นั้ม]  แตจะออกเปนเสียงยาว 
[นาม]    หรือคําวา  แกง  ใชรูปสระแอซึ่งเปนสระเสียงยาว แตนิยมออกเสียงเปนสระเสียงส้ัน
มากกวา  (ใหลองเปรียบเทียบเสียงระหวาง  แกง  กับ  แกง)  
 คําที่มีลักษณะเฉพาะหรือเปนคํายกเวนที่ไมเปนไปตามกฎนี้  นอกจากจะเปนปญหา
สําหรับผูเรียนภาษาไทยยังเปนปญหาสําหรับคอมพิวเตอรดวยเชนกัน  ซึ่งอาจแกปญหาไดโดย
การแจกแจงคําเหลานี้ใหคอมพิวเตอรรูวาเปนคํายกเวนที่ไมเขากฎทั่วไปของภาษาไทย  โดย
อาจจะมีกฎยอยสําหรับกลุมคําเหลานั้นบางกลุม  หรือบางคําก็ตองจัดเปนขอยกเวนเฉพาะคํา
นั้นเลย  วิธีหนึ่งที่จะรูไดวาคําใดบางที่ไมเขาหลักอักขรวิธีที่กลาวมา  ก็โดยการใหคอมพิวเตอร
ใชกฎตางๆที่แจกแจงไวแลววิเคราะหคําไทยแตละคํานั้นวาควรออกเสียงอยางไร   แลวจึงนําแต
ละคํามาตรวจสอบดูวาคนไทยทั่วไปออกเสียงตามนั้นจริงหรือไม  หากไมใชก็มาพิจารณาจัด
ประเภทยอยของคํายกเวน   ในที่นี้  ไดจัดกลุมคํายกเวนออกเปนประเภทตางๆ  ดังตอไปนี้  

 

1. คําที่ไมอานแบบอักษรนํา    
 ในกลุมนี้คือคําซึ่งนําดวยอักษรสูงหรือกลางและตามดวยอักษรต่ําเดี่ยว  แตเสียง
วรรณยุกตไมเปลี่ยนไปตามกฎที่ควรจะเปน  เชน  สมาคม อาน [สะ-มา-คม] ไมอาน [สะ-มา-
คม],   คํากลุมนี้ เชน กณิการ [กะ-นิ-กา], กนิษ [กะ-นิด], คําในกลุม กริ [กะ-ริ], กรุ [กะ-รุ] 
(กริยา, กรุณา), กวะ [กะ-วะ], ขมา [ขะ-มา], ขโมย [ขะ-โมย], จราส [จะ-ราด], คําในกลุม จริ 
[จะ-ริ] (จริยา, จริยธรรม), ถนป [ถะ-นบ], ปรักมะ [ปะ-รัก-กะ-มะ], ปรัตถจริยา [ปะ-รัด-ถะ-จะ-ริ-
ยา], คําที่ขึ้นตนดวย ปริ [ปะ-ริ]  ปริตร [ปะ-ริด] ทั้งหลาย (ปริจาค, ปริเฉท, ปริชน, ปริตตะ, ปริต
โตทก, ปริตยาค), ปริษการ [ปะ-ริด-สะ-กาน], ปลาสนาการ [ปะ-ลาด-สะ-นา-กาน],  ศนิ [สะ-นิ], 
สนายุ [สะ-นา-ยุ], คําในกลุม สมา [สะมา]  สโม [สะ-โม] และ สมัช [สะ-มัด] (สมาคม, สมาพันธ, 
สโมสร, สมัชชา), หนุ [หะ-นุ], คําในกลุม อนุ [อะ-นุ] อนู [อะ-นู] อนิ [อะ-นิ] อโณ [อะ-โน] อธิ 
[อะ-ทิ] (อนุภาค, อนุชา, อนิยม, อโณทัย, อธิการ, อธิบดี), อนิจจัง [อะ-นิด-จัง]  เปนตน   

 คําในกลุมนี้นั้น  หากไมออกเสียงนําก็จะไมออกเสียงนําทั้งหมด เชน  ปริ, กริ, จริ, 
ปริตร, สมา, อนุ   แตก็มีบางคําที่บางครั้งอานแบบนํา  กฤษณา [กฺริด-สะ-นา]  บางครั้งไมอาน
แบบอักษรนํา ลักษณา [ลัก-สะ-นา]  นอกจากนี้  ในคําที่ทับศัพทมา  จะอานตามคําเดิมใน
ภาษาตางประเทศ  ไมอานแบบอักษรนําดวย  เชน สนุกเกอร  ไมอาน [*สะ-หฺนุก-เกอ]  สวิตช  

ไมอาน [*สะ-หฺวิด]  เปนตน 
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 2. คําที่อานเแบบอักษรนํา 
 กรณีนี้พบในคําซึ่งไมใชอักษรนํา  แตอานเหมือนเปนอักษรนํา  มักพบในกรณีของคํา
แผลง  เชน ตรวจ => ตํารวจ [ตํา-หฺรวด], เสร็จ => สําเร็จ [สัม-เหฺร็ด]  แตก็ไมใชวาคําแผลงทุก
คําจะอานเชนนี้  เชน ปราศ => บําราศ [บํา-ราด] (ขอมูลจาก พิศศรี 2545:78)  นอกจากนี้ ยัง
พบในคําบางคํา เชน ประโยชน, ประวัติ, ประโยค, บัญญัติ, ดิลก, ดิเรก, กะรัต, อํามาตย, 
ศักราช  คําเหลานี้อานพยางคหลังเหมือนมีอักษร ห นําอยู 
 
 3. คําที่ออกเสียงสระสั้นกวารูปที่เห็น 

 กรณีนี้คือ คําซึ่งโดยรูปแลวควรออกเสียงสระยาว  แตกลับอานออกเสียงส้ัน  คําเหลานี้ 
เชน เพชร  เบญจ  (ความจริงสองคํานี้  เมื่อกอนเคยใช    ็  เพื่อบอกเสียงส้ัน  แตปจจุบันเปลี่ยน
วิธีการเขียน), เงิน,  อรอย, คําวา แกง แขง แทง แชง, เกง เขง เขน แจม แผน เหนง, กอง ของ 
ทอง นอง, ตอม กลอม หยอม, ปวน เปน, แวว, เปนตน  คํากลุมหลังนี้ พิศศรี (2545:61) ไดต้ัง
ขอสังเกตวา ในคําที่มีรูปวรรณยุกตเอกและมีตัวสะกด เสียงสระมักจะลดสั้นลง  อยางไรก็ตาม 
ผูเขียนคิดวา กรณีนี้ตางจากการใชรูปวรรณยุกตเอกในคําที่เปนอักษรตํ่าตาย เชน ลอกแลก ซึ่ง
เราสามารถสรุปความเปนสระสั้นไดชัดเจน (ดูหัวขอ การผันวรรณยุกต) ขอสังเกตนี้หากจะ
กําหนดใหเปนกฎหนึ่งของอักขรวิธีภาษาไทย  ก็จะมีขอยกเวนอยู เชนคําวา กอน จะไมออก
เสียงส้ันเหมือน ขอน  (กอน >> ขอน)  หรือคําอื่นๆอยาง คาง (>> ชาง),  มาน (>> ทาน), เริ่ม 
(>> เฉิ่ม),  แยง (>> แพง), โหนง, โมง ฯลฯ จะไมออกเสียงส้ันตามขอสังเกตนี้  อีกทั้งคําที่ออก
เสียงส้ันนี้ อาจมีรูปวรรณยุกตอื่นๆ ที่ไมใชวรรณยุกตเอกก็ได  เชน  หอง, ตอง, กอย, กอย, 
จอง เปนตน  คําเหลานี้ควรตองแจกแจงใหชัดเจนกอน  คํากลุมนี้  บางสวนออกเสียงส้ันเพราะ
แตเดิมเขียนโดยใชไมไตคูกํากับพรอมกับรูปวรรณยุกตเอก  แตปจจุบันเปลี่ยนวิธีเขียนไมใชไม
ไตคูจึงทําใหไมเห็นชัดวาเปนสระเสียงส้ันหรือยาว จึงอาจจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติมวาลักษณะ
แบบไหนเปนลักษณะที่พบมากกวากัน จึงจะสรุปไดวาควรตั้งกฎลักษณะนี้หรือแจกแจงเปน
รายการคํายกเวน 
  

4. คําที่ออกเสียงสระยาวกวารูปที่เห็น 

 กรณีนี้จะตรงกันขามกับกรณีที่แลว  คือ  รูปคําที่เห็นควรจะออกเสียงสระสั้น  แตเรา
กลับนิยมออกเสียงยาวมากกวา  เชน  น้ํา >> ดํา, ใช  >> ใจ,  ไม >> ไร,  (รอง)ไห >> (ขาว
เสา)ไห, เทา >> เทา  เปนตน  ซึ่งนาสังเกตวามักจะเปนคําที่มีเสียงวรรณยุกตตรี 
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 5. คําที่วรรณยุกตไมตรงตามกฎ 

 คําในกลุมนี้มักเปนคําทับศัพทจากตางประเทศ เนื่องจากหลักเกณฑการทับศัพทของ
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกตใดใดยกเวนในกรณีจําเปน  แตใน
การอานออกเสียง  เราจะอานตามแบบที่นิยมออกเสียงคําตางประเทศนั้น  ทําใหรูปคําที่เขียน
อานไมตรงตามหลักการผันวรรณยุกตได  เชน  คอมพิวเตอร อาน [คอม-พิ้ว-เตอ] ไมใช [*คอม-

พิว-เตอ] 

 

 6. คํายกเวนอื่น ๆ   
 ในกลุมนี้ คือ คําที่ไมออกเสียงตามปกติ  และไมเขาในกลุมตางๆที่กลาวมาแลว  ไดแก 
กลุมคําที่ตัวสะกดมีรูปสระอุ สระอิ ประกอบ  ซึ่งอานเสมือนไมมีรูปสระนั้น  ไดแก  เกตุ, ธาตุ, 
เหตุ, เมรุ, โกฏิ, ชาติ, โชติ, บัญญัติ, ญาติ, อาณัติ, เพฑูริย  [เพ-ทูน], สมบัติ, จักรพรรดิ, 
สมโพธิ, ประพฤติ, ภูมิ, อนุมัติ, พยาธิ,อารัติ, ประ-วัติ, จักรวรรดิ, คุณวุฒิ, สวาดิ [สะ-หฺวาด], 

ขัดสมาธิ [ขัด-สะ-หฺมาด], สมมติ, สมมุติ, ประสูติ, บรมอัฐิ  (ไมรวมคําซึ่งสระอุและสระอิเปนตัว
การันต) 
 กลุมคําที่ตัวอักษรหนึ่งทําหนาที่เปนทั้งพยัญชนะสะกดและพยัญชนะตน  เชน จัตุ, ยัติ, 
ลัฐิ, ทุจริต, อัตรา, ยาตรา, ลัดา, เปนตน   คําเหลานี้ไมไดมีรูปแบบพยางคแบบคําทั่วไป  เชน 
อัตรา ไมสามารถแยกพยางคจากรูปเขียนเปน อัต-รา หรือ อั-ตรา  แลวอานทีละพยางคได 
สําหรับคอมพิวเตอรแลว จึงอาจจะตองจดจําทั้งคําเปนคําเฉพาะ 

นอกจากนี้  ก็ยังมีคําซึ่งมีวิธีอานเฉพาะคํานั้น  เชน ประทยด [ปฺระ-เทียด], สรก [สะ
ระกะ]  หรือถามีพยัญชนะสะกดคูก็ไมไดอานแบบอักษรนํา   (คําเหลานี้ไมพบวามีคําอื่นมา
ประกอบดวย จึงไมพบวามีการอานแบบนําพยางคที่ตามหลัง)  เชน นานัตว [นา-นัด], มหัคฆ 
[มะ-หัก], โรมัญจ [โรมันจะ], วิจุรณ [วิ-จุน], สรรพัชญ [สัน-พัด], อักข [อัก-ขะ], ธังก [ทัง-กะ], 
ภุญช [พุน-ชะ], มุญช [มุน-ชะ], มุทค [มุด-คะ] เปนตน  
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ตอนที่ 2 

การถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมัน 

 

 ในตอนนี้ ผูเขียนจะเริ่มดวยการกลาวถึงหลักการถอดอักษรจากภาษาหนึ่งไปเปนอีก
ภาษาหนึ่ง   ความแตกตางระหวางการถายเสียงและการถอดอักษร    จากนั้น  จึงกลาวถึง
ความเปนมาของการถอดอักษรไทยเปนโรมันจนมาเปนเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมันของ
ราชบัณฑิตยสถานในปจจุบัน    และการถอดอักษรไทยระบบอื่นๆ เชน ระบบการถอด
อักษรไทยของศาสตราจารย ยอรช เซเดส  ระบบการถอดอักษรไทยของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว ระบบการถอดอักษรไทยที่ใชในมาตรฐานสากลตางๆ  รวมไปถึงระบบการ
ถอดอักษรไทยอื่นๆ ตามที่พบใชจริง เชน  การถอดเพลงไทยคาราโอเกะ  ซึ่งจะไดกลาว
เปรียบเทียบความแตกตางของการถอดอักษรไทยในระบบตางๆ   

1. การถอดอักษรระหวางภาษา 

การถอดอักษรระหวางภาษาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้น  เมื่อเราตองการนําคําจากภาษา
หนึ่งมาใชในอีกภาษาหนึ่ง  ซึ่งแตละภาษาจะมีวิธีการเขียนคําที่ตางกัน  ชุดของตัวอักขระที่ใชก็
แตกตางกัน  ระบบเสียงในแตละภาษาก็แตกตางกัน  จึงตองมีวิธีเขียนคําจากภาษาตางประเทศ
ใหมาเปนคําในภาษาของเราใหได  และในทางกลับกัน ก็ตองมีวิธีเขียนภาษาของเราดวยอักขระ
ภาษาตางประเทศเพื่อใหชาวตางประเทศนั้นอานและใชคําของเราได การนําคําจาก
ภาษาตางประเทศเขามาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยูตลอด  เมื่อตองมีการติดตอส่ือสารระหวาง
คนตางภาษา ตางวัฒนธรรม   โดยเฉพาะในปจจุบันในยุคโลกาภิวัตนซึ่งตองมีการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางประเทศเปนอันมาก การถอดอักษรระหวางภาษานี้ทําไดหลายวิธีและมี
ศัพทที่ใชแตกตางกันอยู 3 คําหลักๆ ไดแก  transliteration,  transcription และ romanization   

ซึ่งมีความสัมพันธกัน ดังนี้ 
 Transliteration ตามความหมายที่ใชกันทั่วไป  หมายถึง  การเขียนตัวเขียนในภาษา
หนึ่งดวยตัวเขียนที่สอดคลองกันในอีกภาษาหนึ่ง (the process of recording the graphic 

symbols of one writing system in terms of the corresponding graphic symbols of a 
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second writing system)13 (USBGN 1994)  คําวา transliteration นี้คําไทยนิยมใช  “การถอด
อักษร”  แตบางคนก็ใชคําอื่น เชน “การถายถอดอักษร” (อุไรศรี และ อรวรรณ 2545) “การ
ถายทอดตัวอักษร” (กริสโวลด 2512) “การถายรูปอักษร” (นันทนา 2529) เวลาที่ชาวตะวันตก
ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับประเทศอื่นๆ ที่มีระบบตัวเขียนตางออกไป ก็มักใชวิธีการ transliteration นี้ 
คือถอดอักษรภาษานั้นๆออกมาดวยอักษรที่ตนใชคืออักษรโรมัน (บางก็เรียกอักษรลาติน)   การ
ถอดอักษรนี้จึงเกี่ยวของกับคําวา romanization ดวย 
  สวน transcription หมายถึงการบันทึกขอมูลเสียงของภาษาโดยใชระบบการเขียนที่
กําหนด (the process of recording the phonological and/or morphological elements of a 

language in terms of a specific writing system)   คําไทยที่ใชแทน transcription คือ “การ
ถายเสียง” (ธีระพันธ 2526), “การถายถอดเสียง” (อุไรศรี และ อรวรรณ 2545), “การถอดเสียง” 
(ศัพทบัญญัติ) ในที่นี้จะขอใชคํา “การถายเสียง” เพื่อใหแตกตางจากคํา “การถอดอักษร” อยาง
ชัดเจน  นักภาษาศาสตรไดกําหนดสัญลักษณสากลที่ใชในการถายเสียงภาษาตางๆ อักษรที่ใช
ในการถายเสียงนี้เรียกวาสัทอักษร อยางไรก็ตาม เราอาจถายเสียงโดยใชระบบการเขียนแบบ
อื่นๆ  ก็ได  เชน อาจใชตัวอักษรโรมัน (ลาติน ) ซึ่งก็จะคาบเกี่ยวกับความหมายของ 
romanization ดวย  เพราะ romanization เปนการแทนคําในภาษาหนึ่งดวยตัวอักษรโรมัน
(ลาติน) บางครั้งก็เรียกวา latinization   
 ดังนั้น วิธีที่ใชในการ romanization นี้อาจใชวิธีการถอดอักษร (transliteration) หรือใช
วิธีการถายเสียง (transcription) ก็ได คําไทยที่ใชในความหมายของ romanization คือ “การ
ถอดอักษร…เปนโรมัน” (ราชบัณฑิตยสถาน), “การถอดเปนอักษรโรมัน” (นิตยา 2543), “การ
ถายรูปอักษร…เปนอักษรโรมัน” (นันทนา 2529), “การถายถอดอักษร...เปนอักษรโรมัน” (อุไร-
ศรี และ อรวรรณ 2545), แตความจริง มีคําไทยอีกคําหนึ่งซึ่งมีความหมายทํานองเดียวกับ 
romanization คือคําวา “การทับศัพท” เพียงแตเรามักใชในความหมายของการเขียนคํา
ภาษาตางประเทศดวยอักษรไทย  ในขณะที่ romanization เปนการเขียนคําภาษาไทยหรือ
ภาษาอื่นๆ ดวยอักษรโรมัน  ความหมายหลักจริงๆจึงเหมือนกัน  เพราะการทับศัพทอาจใชวิธี
แบบถอดอักษรหรือ วิ ธีแบบถายเสียงก็ ได  (ความหมายตามพจนานุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ คือ “ที่รับเอาคําของภาษาหนึ่งมาใชในอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีการ

                                            
13

 คําจํากัดความในวงเล็บของ transliteration และ transcription เปนนิยามที่ตกลงกันในการประชุม
ของ U.N. Working Group on a Single Romanization System for Each Non-Roman Writing 

System ป 1971   และปรากฏในรายงาน Second United Nations Conference on the 

Standardization of Geographical Names, London, 10-31 May 1972, Vol.II, p.115  
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ถายเสียงและถอดอักษร”) อยางไรก็ตาม ก็ไมมีใครใช “การทับศัพทไทยเปนอังกฤษ” แทนคําวา 
romanization   
 การถอดอักษรระหวางภาษาเปนเรื่องสําคัญระหวางประเทศ  เพราะการอางอิงชื่อ
สถานที่ บุคคล  หากไมมีขอตกลงมาตรฐานรวมกัน  ก็อาจทําใหเขาใจคลาดเคลื่อนได  
หนวยงานตางประเทศอยางเชน United Nations Group of Experts on Geographical Names 
(UNGEGN), U.S. Board on Geographic Names ( ฺBGN) และ Permanent Committee on 

Geographical Names for British Official Use (PCGN) จึงมีบทบาทเขามาเกี่ยวของกับเรื่อง
การถอดอักษรภาษาไทยดวย 

2. ประวัติความเปนมาของการถอดอักษรไทยเปนโรมัน 

 กริสโวลด (Griswold, ค.ศ.1960) ไดกลาวถึงความเปนมาของการถอดอักษรไทยไววา
มีมาเนิ่นนาน  ตัวอยางเชน ชาวโปรตุเกสในศตวรรษที่ 16 เรียกเมืองไทยวา  SIÃO หรือ 
MUANTAI  มีเมืองหลวงชื่อ HUDIA (อยุธยา) ซึ่งกริสโวลดวาเปนการถอดอักษรไทยที่ไม
เหมาะสม  การถอดอักษรไทยโดยชาวตางประเทศนั้น  มักเปนไปตามอําเภอใจของแตละคน   
ในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณมหาราช  (พ.ศ. 2200-2231) กลุมนักสอนศาสนาชาวฝรั่งเศส
ไดคิดวิธีการถอดอักษรไทยเพื่อใหไดเสียงใกลเคียงกับเสียงภาษาไทย  เชน  “เมื่อทานมาเราได
กินสําเร็จแลว”  จะเขียนวา  “MEÜÀ TÂN MÂ, RÂO DÁÏ KIN SAM-RED LÊOU”  
ซึ่งปรากฏอยูในหนังสือของลาลูแบร เอกอัครราชฑูตของพระเจาหลุยสที่ 14 (Du Royaume de 
Siam, ค.ศ.1691  แปลเปนภาษาอังกฤษ A New Historical Relation of the Kingdom of Siam, 

ค.ศ.1693) แตดูเหมือนชาวตางประเทศชาติตางๆ ก็จะมีวิธีเขียนคําไทยโดยอิงกับระบบภาษา
ของตน  ไมไดใชระบบที่บาทหลวงฝรั่งเศสเสนอขึ้น   นอกจากนี้  ก็ยังมีระบบการถอดอักษร
แบบถายเสียงของบาทหลวงปาเลอกัวซ (Pallegoix) ที่ใชในพจนานุกรมไทย-ลาติน-ฝรั่งเศส-

อังกฤษ (Dictionarium Linguae Thai. Paris, ค.ศ.1854)  หลักฐานเหลานี้ แสดงใหเห็นวาการ
ถอดอักษรไทยนี้เปนที่สนใจของชาวตางประเทศมานานแลว 
 จนในสมัยรัชกาลที่ 5  เมื่อเริ่มมีปญหาเรื่องการเขียนชื่อทางภูมิศาสตรในแผนที่ซึ่งไทย
ทํารวมกับอังกฤษและฝรั่งเศส  จึงมีความพยายามรวมกันระหวางไทยและฝรั่งเศสในป พ.ศ. 
2451 (ค.ศ.1908) เพื่อสรางระบบการเขียนคําไทยดวยอักษรโรมัน  แตระบบนี้ก็ไมไดเปนที่ใช
กันแพรหลาย (นิตยา 2547b: 156)  ปญหาเรื่องการถอดอักษรไทยเปนโรมันนี้เปนที่ถกเถียงกัน
มากขึ้นในหมูนักวิชาการในเวลาตอมา ดังจะเห็นไดจากการนําเสนอความคิดเห็นตางๆ ในเรื่อง
นี้ผานทางวารสารสยามสมาคม เชน บทความของแฟรงกเฟอรเทอร (Frankfurter 1906), 
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บทความของเปอตีตูกูแนง (Petithuguenin 1912), บทความของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว (Vajiravudh 1912,1931), บทความของแฟรงกเฟอรเทอรและคณะ (Frankfurter et 

al. 1931), และบทความของกริสโวลด (Griswold 1960)   ซึ่งจะเห็นวา พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็ทรงวิตกวา  หากปลอยใหตางคนตางเขียนก็จะทําใหเกิดความสับสน  จึง
ไดทรงเสนอใหใชระบบที่ยึดตามตัวสะกดของคําศัพทเดิมในภาษาบาลีสันสกฤตหรือที่รูจักกันใน
ชื่อของระบบกราฟฟก (Graphic system หรือ Hunterian system)  พระองคทรงไมเห็นดวยกับ
การถอดอักษรโดยวิธีการถายเสียง (ดูเรื่องการถอดอักษรไทยเปนโรมันตามระบบของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว) 
 จนกระทั่งป พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการ) ก็ไดต้ัง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องหลักการถอดอักษรไทยเปนโรมันที่จะใชเปนมาตรฐานรวมกัน 

และไดนําเสนอผลเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก กระทรวงกลาโหม ราชบัณฑิตยสถาน สยาม
สมาคม และศาสตราจารยยอรช เซเดส แหงวิทยาลัยฝรั่งเศสของตะวันออกไกล  ดังปรากฏใน
วารสารสยามสมาคม  เลม 28  หนาที่ 19-35 ป พ.ศ.2478 (ค.ศ.1935)  ซึ่งตอมา
ราชบัณฑิตยสถานไดสานงานตอจนเปนที่มาของประกาศเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมัน
ฉบับแรก ในป พ.ศ.2482 โดยราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดมาตรฐานในการถอดอักษรไทยเปน
โรมันไวสองระบบ  คือ ระบบทั่วไป (general system) และระบบพิสดาร (precise system)   
แตละระบบจะใชวิธีการที่ตางกัน  โดยระบบทั่วไปใชวิธีการถายเสียง  แตระบบพิสดารใชวิธีการ
ถอดอักษร  แตจากการศึกษาของจันทรเพ็ญ (2530) พบวา ประกาศเกณฑการถอดอักษรไทย
เปนโรมันนี้  ไมเปนที่ทราบกันแพรหลายนัก  มีเพียงบางหนวยงานที่ใชเกณฑดังกลาว  เชน 
กรมทางหลวงใชเขียนชื่อถนน  การรถไฟใชเขียนชื่อสถานีรถไฟ  กรุงเทพมหานครใชเขียนชื่อ
ถนนและซอยตางๆ   กรมแผนที่ทหาร ใชเขียนชื่อสถานที่และชื่อทางภูมิศาสตร   นอกจากนี้  
ยังมีผูนําหลักเกณฑไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อใชงานของตน  เชน ใชในหนังสือชื่อพรรณไมแหง
ประเทศไทย (เต็ม สมิตินันท 2523)  ใชในหนังสือการเขียนทับศัพทชื่อขาวไทยเปนอังกฤษ 
(กรมวิชาการเกษตร 2529)   
 เนื่องจากการถอดอักษรไทยเปนโรมันไมใชเรื่องเฉพาะสําหรับใชภายในประเทศเทานั้น 
แตเปนเรื่องสากลสําหรับการติดตอกับประเทศอื่นๆ ดวย  จึงมีหนวยงานอื่นๆ ที่ทางไทยเราตอง
เขาไปเกี่ยวของดวย  โดยเฉพาะคณะกรรมการตางๆ ที่มีหนาที่กําหนดมาตรฐานการเขียนชื่อ
ทางภูมิศาสตรตางๆ  ซึ่งหนวยงานสากลที่ทํางานเรื่องการกําหนดมาตรฐานรวมกันในการเขียน
ภาษาตางๆ ดวยอักษรโรมัน คือ United Nations Group of Experts on Geographical Names 
(UNGEGN)  โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสรางระบบมาตรฐานเดียวสําหรับการเขียนภาษาตางๆ 
ดวยอักษรโรมัน เพื่อใชในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศ (“to arrive at an agreement on a 
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single romanization system, based on scientific principles, from each non-Roman 

alphabet or script, for international application”, Resolution 9 of the first UN Conference 

on the Standardization of Geographical Names, 1967) ประเด็นสําคัญที่พิจารณา  คือ  การ
พยายามสรางระบบการเขียนดวยอักษรโรมันที่ทําใหสืบกลับไปยังรูปเขียนเดิมได (the system 

should be reversible)  และเปนระบบที่เรียบงาย สะดวกตอการใช  (the system should be as 

simple and clear to use as possible) ไมมีเครื่องหมายหรืออักขระพิเศษโดยไมจําเปน  แต
หากภาษาใดไมสามารถสรางระบบการเขียนดวยอักษรโรมันดังแนวทางที่กลาวมาได   ทาง 
UNGEGN ก็ยอมใหมีสองมาตรฐานได  คือ  มีระบบที่ใชวิธีการถายเสียง (transcription 

method) สําหรับใชในงานทั่วไปรวมทั้งการเขียนชื่อทางภูมิศาสตร  และมีระบบที่ใชวิธีถอด
ตัวอักษร (transliteration method) สําหรับใชในกรณีที่ตองการคงลักษณะการเขียนในภาษาเดิม
ไว  เชน การทําบรรณานุกรม  ซึ่งภาษาไทย ก็เปนภาษาที่ถูกจัดใหมีทั้งสองระบบ  คือ มีทั้ง
ระบบการถายเสียงเปนอักษรโรมัน (romanization system) (UN system 1967/2002) และ
ระบบการถอดอักษรไทย (transliteration system) (ISO 11940:1998)   
 กลาวโดยสรุป  หลังจากประกาศราชบัณฑิตยสถานใน ป พ.ศ. 2482 ก็มีความพยายาม
ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการถอดอักษรไทยเปนโรมันอยูตลอดมา  มีผูเสนอความคิดเห็น
ตางๆในเรื่องนี้ เชน  เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย (2524, 2528) นันทนา รณเกียรติ (2529)  นิตยา 
กาญจนะวรรณ (2529)  จันทรเพ็ญ โวหารสุนทร (2530)  เปนตน  จนกระทั่ง ในป พ.ศ. 2542  
ทางราชบัณฑิตยสถานจึงไดประกาศหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมัน ฉบับที่สองอยาง
เปนทางการ  ประเด็นหลักที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม  คือ  มีการแยกความตางสระ อึ อื  ออกจาก 
อุ อู ซึ่งเดิมถอดเปน u ทั้งหมด  ใหถอด อึ อื ใหมเปน  ue และถอด อุ อู เปน u  รวมไปถึง
สระผสมที่มีเสียง อึ อื ประกอบ (เอือะ  เอือ  เอือย)  และตัว ฤ ฤๅ  ฦ ฦๅ ก็ใหเปลี่ยนตามนี้ดวย   
สวนสระ อิว เปลี่ยนจาก iu เปน io   สระเอียวเปลี่ยนจาก ieo เปน iao   

รายการขางลางเปนสรุปกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการกําหนดหลักเกณฑการถอด
อักษรไทยเปนโรมัน ที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ  โดยเริ่มนับต้ังแตการเริ่มตนวางหลักเกณฑ
การถอดอักษรไทยเปนโรมันของราชบัณฑิตยสถาน 

o พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) กระทรวงธรรมการ(กระทรวงศึกษาธิการ)  ต้ังคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเรื่องหลักการถอดอักษรไทยเปนโรมันที่จะใชเปนมาตรฐานรวมกัน 

คณะกรรมการเห็นวาควรยึดหลักภาษาไทยมากกวายึดตามการถอดอักษรตามศัพท
เดิม คือใหยึดตามหลักการออกเสียงและวิธีเขียนภาษาไทย จึงกําหนดใหมี 2 วิธี คือ 
วิธีทั่วไป (ยึดการอาน) และวิธีพิสดาร (ยึดการเขียน) 
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o พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932) มีการเผยแพรบันทึกเรื่องการถอดอักษรไทยเปนโรมันทั้งสอง
ระบบเพื่อรับฟงความคิดเห็น (นิตยา 2547b:159) 

o พ.ศ. 2477 (ค.ศ. 1934) ราชบัณฑิตยสถานรับโอนงานตอจากกระทรวงธรรมการ  และ
ไดปรับปรุงแกไขระบบทั้งสองอีกเล็กนอย (นิตยา 2547b:159) 

o พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939)  ราชบัณฑิตยสถานไดประกาศใชหลักเกณฑการถอด
อักษรไทยเปนอักษรโรมัน เพื่อใชในการเขียนนามศัพทตางๆ เชนชื่อบุคคล และชื่อ
ภูมิศาสตร โดยมี 2 แบบ คือแบบทั่วไป ซึ่งเปนการถอดอักษรแบบถายเสียง และแบบ
พิสดารซึ่งเปนการถอดอักษรตามวิธีเขียน 

o พ.ศ. 2494 (ค.ศ. 1951) กรมการแผนที่จากรูปถายทางอากาศ (กองทําแผนที่ กรมแผน
ที่ทหารบก) ไดรวมมือกับสหรัฐอเมริกาไดดัดแปลงระบบของราชบัณฑิตยสถานเพื่อใช
ในการจัดทําแผนที่ (นิตยา 2547b:166) 

o พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967)  เกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบทั่วไปของ
ราชบัณฑิตยสถานซึ่งไดรับการปรับแกไขดังกลาว ไดรับการรับรองใหใชเปนมาตรฐาน
ในการเขียนชื่อทางภูมิศาสตรโดยสหประชาชาติ  (United Nations Group of Experts 

on Geographical Names - UNGEGN)  ในการประชุม United Nations Conference 

on the Standardization of Geographical Names. Geneva, 4-22 กันยายน ค.ศ.
1967. Vol.II., pp. 122-123.  (Resolution I/14)  ดังปรากฏในเอกสาร  
E/CONF/.53/L.20 Writing systems: transfer of names from the Thai writing 

system to Roman letters  

o พ.ศ. 2513  (ค.ศ. 1970) U.S. Board on Geographic Names ( ฺBGN) และ 
Permanent Committee on Geographical Names for British Official Use (PCGN) 
นําเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมันของราชบัณฑิตยสถานแบบทั่วไปปพ.ศ. 2482 

มาใชเรียกวา  BGN/PCGN 1970 

o พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977)  ราชบัณฑิตยสถานไดออกแถลงการณเรื่องการเขียนชื่อ
จังหวัด เขต อําเภอ และกิ่งอําเภอ โดยใชหลักการเขียนแบบทั่วไป  

o พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)  มีการนําเสนอ  Romanized Transliteration of Thai ในการ
ประชุม Sixth United Nations Conference on the Standardization of Geographical 

Names. Vol. II Technical papers. New York, 25 สิงหาคม – 3 กันยายน ค.ศ.1992, 

pp. 369-379. 

o พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) มีการนําเสนอหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมันฉบับ
ปรับปรุงแกไขตอ UNGEGN working group on Romanization Systems ในเดือน
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ตุลาคม 1997  และวางแผนวาจะนําเขารวมในการประชุม the Seventh United 

Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, New York, 

มกราคม ค.ศ.1998 แตถูกเลื่อนออกไป  ไมไดนําเสนอ 

o พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) American Library Association และ Library of Congress 

(ALA-LC) ไดนําหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียงที่กําหนด
โดยราชบัณฑิตยสถานมาใช โดยเพิ่มเครื่องหมายออกเสียงใหกับสระเพื่อแยกความ
แตกตางของสระเสียงส้ันและเสียงยาว แตยังคงไมแยกความตางของเสียงวรรณยุกต 
และไมแยกความแตกตางระหวางอักษรสูงและอักษรตํ่าที่มีเสียงคูกัน  

o พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) มาตรฐาน ISO11940:1998 ไดรับการรับรองใหใชเปนแบบ 
transliteration  คือแตละตัวอักษรมีตัวโรมันที่จะถอดแบบหนึ่งตอหนึ่ง  มาตรฐานนี้เปน
การปรับปรุงแกไข  Romanized Transliteration of Thai ที่เสนอในการประชุม Sixth 

United Nations Conference on the Standardization of Geograpical Names. 

Vol.II. Technical papers. New York, 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 1992, pp. 369-379. 

o พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)  ราชบัณฑิตยสถานยกเลิกประกาศหลักเกณฑการถอด
อักษรไทยเปนอักษรโรมันเดิมและยกเลิกแถลงการณเรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต 
อําเภอ และกิ่งอําเภอ โดยใชหลักการเขียนแบบทั่วไป  และใหใชหลักเกณฑการถอด
อักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียงที่ไดปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

o พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง
ไดรับการรับรองจาก UNGEGN  (UN system 1967/2002)  ในการประชุม the Eighth 

United Nations Conference for the Standardization of Geographical Names, 

Berlin, 27 สิงหาคม – 5 กันยายน 2002. Document E/CONF.94/INF.41  

(Resolution VIII/13) 

3. หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันของราชบัณฑิตยสถานป พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

 หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนดเปน
มาตรฐานในปจจุบัน  (พ .ศ .  2542)  เปนหลักเกณฑ  การถอดอักษรโดยวิ ธีถายเสียง 
(Transcription) เพื่อใหไดคําที่เขียนดวยอักษรโรมัน และไดเสียงใกลเคียงกับเสียงภาษาไทย 
โดยไมคํานึงถึงการสะกด การันต และวรรณยุกต เชน จันทร = chan, พระ = phra, แกว = 
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kaeo   โดยราชบัณฑิตยสถานไดสรุปเปนตารางสําหรับเทียบตัวอักษรพยัญชนะตน พยัญชนะ
สะกด  และสระ  ดังตอไปนี้ 

ตารางเทียบตัวอักษรไทยเปนโรมันของราชบัณฑิตยสถาน 

อักษรโรมัน รูปพยัญชนะ 
พยัญชนะ
ตน 

พยัญชนะ
สะกด 

รูปสระ อักษรโรมัน 

ก K k อะ, – ั (สระอะลด
รูป), รร (มีตัวสะกด), อา  

a 

ข ฃ ค  ฅ ฆ kh k รร (ไมมีตัวสะกด)  an 

ง ng ng อํา am  

จ ฉ ช ฌ ch  t อิ, อี  i 

ซ ทร (ออกเสียง 
ซ) ศ ษ ส  

S t อึ, อื  ue 

ญ y n อุ, อู  u 

ฎ ฑ (ออกเสียง 
ด) ด 

d t เอะ, เ– ็ (สระเอะลด
รูป), เอ 

e 

ฏ ต t t แอะ, แอ ae 

ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ th  t โอะ, –(สระโอะลด
รูป), โอ, เอาะ, ออ 

o 

ณ น n n เออะ, เ– ิ (สระเออะลด
รูป), เออ 

oe 

บ b p เอียะ, เอีย ia 

ป p p เอือะ, เอือ uea 

ผ พ ภ ph p อัวะ, อัว, –ว– (สระอัวลด
รูป) 

ua 

ฝ ฟ f p ใอ, ไอ, อัย, ไอย, อาย ai 

ม m m เอา, อาว  ao 

ย y – อุย  ui 

ร r n โอย, ออย  oi 

ล ฬ l n เอย  oei 
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อักษรโรมัน รูปพยัญชนะ 
พยัญชนะ
ตน 

พยัญชนะ
สะกด 

รูปสระ อักษรโรมัน 

ว w – เอือย  ueai 

ห ฮ h – อวย  uai 

   อิว  io  

   เอ็ว, เอว  eo 

   แอ็ว, แอว  aeo 

   เอียว  iao 

   ฤ (ออกเสียง ร)ึ, ฤๅ  rue 

   ฤ (ออกเสียง ร)ิ  ri 

   ฤ (ออกเสียง เรอ)  roe 

   ฦ, ฦๅ  lue 

 

 นอกจากการเทียบเสียงของพยัญชนะและสระจากตารางเทียบเสียงดังกลาวแลว  
ราชบัณฑิตยสถานยังไดกําหนดหลักเกณฑอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการถอดอักษรไทยเปนโรมัน  
ไดแก  
 ๑.  ในกรณีของคําหลายพยางค  เมื่อถอดเปนอักษรโรมันแลว  ถาอักษรตัวสุดทายของ
พยางคหนากับอักษรตัวแรกของพยางคถัดไปเขียนติดแลวทําใหอานยาก หรืออานผิดได   ก็ให
ใชเครื่องหมาย "–" เพื่อแยกพยางค  ซึ่งจะใชในสามกรณี  ไดแก  เมื่ออักษรตัวสุดทายของ
พยางคหนาเปนสระ และอักษรตัวแรกของพยางคถัดมาขึ้นตนดวยพยัญชนะ ng (ง) เชน สงา = 
Sa–nga   เมื่ออักษรตัวสุดทายของพยางคหนาเปน ng (ง) และอักษรตัวแรกของพยางคถัดไป
ขึ้นตนดวยสระ  เชน บังอร = Bang–on    และเมื่ออักษรตัวแรกของพยางคที่ตามมาขึ้นตนดวย
สระ เชน สะอาด = sa–at, สําอาง =sam–ang 

 ๒. ในการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันใหเขียนแยกเปนคํา ๆ ดวย   เชน  สถาบัน
ไทยคดีศึกษา = Sathaban Thai Khadi Sueksa,  ถนนโชคชัย = Thanon Chok Chai   แต
หากเปนคําประสมหรือคําวิสามานยนามที่เปนชื่อบุคคล ใหเขียนติดกัน เชน   รถไฟ = rotfai   
นายโชคชัย จิตงาม = Nai Chokchai Chitngam 

 ๓. ตัวอักษรตัวแรกของวิสามานยนาม และคํานําหนานามที่อยูหนาคําวิสามานยนาม
นั้น ๆ ใหใชอักษรโรมันตัวใหญ เชน  นายปรีดา อยูเย็น = Nai Prida Yuyen,   จังหวัด
กําแพงเพชร  = Changwat Kamphaeng Phet  สวนคําอื่นๆ ใหใชอักษรโรมันตัวเล็ก  ยกเวน
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อักษรตัวแรกของคําแรกในแตละยอหนาใหใชอักษรโรมันตัวใหญ เชน  "ขอใหทุกคนประสบ
ความสําเร็จตามปรารถนาไดสมหมาย ... " =  "Kho hai thuk khon prasop khwam samret 

tam pratthana dai sommai ... “ 

 ๔.  ชื่อภูมิศาสตรใหถอดเปนอักษรโรมันโดยไมตองแปลเปนภาษาอังกฤษ เชน  เขา
สอยดาว = Khao Soi Dao   ไมใช Soi Dao Hill 

 ๕. คําทับศัพทที่เปนวิสามานยนาม ใหเขียนตามภาษาเดิม เชน บริษัทเฟสตคลาส 
จํากัด = First Class Co. Ltd.  ยกเวนถาคําทับศัพทนั้นเปนสวนหนึ่งของวิสามานยนาม และไม
ประสงคจะแปลชื่อวิสามานยนามนั้น ก็ใหเขียนคําทับศัพทนั้นเปนอักษรโรมัน ตามการออกเสียง
ในภาษาไทย เชน  สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  = Sathaban Theknoloyi Kankaset 

Mae Cho 

 ๖. เครื่องหมายตาง ๆ ใหถอดอักษรดังนี้ 
 คําที่มีเครื่องหมายไมยมก (ๆ) ใหถอดซ้ําคํา วลี หรือประโยคอีกครั้งตามหลักการอาน 
เชน ทําบอยๆ = tham boi boi  ไฟไหมๆ = fai mai fai mai 

 คําที่มีเครื่องหมายไปยาลนอย (ฯ) ซึ่งยอความของคําที่รูจักกันดีแลว เชน กรุงเทพฯ 
หรือคําที่เปนแบบแผนซึ่งตองอานเต็ม เชน โปรดเกลาฯ ใหถอดเปนอักษรโรมันเต็มตามคําอาน 
เชน  กรุงเทพฯ = Krung Thep Maha Nakhon, โปรดเกลาฯ = protklao protkramom  แตหาก
มีคําเต็มใชในขอความกอนหนานั้นแลว จะถอดเต็มตามคําอานหรือไมก็ได เชน  กรมพระราชวัง
บวรฯ = Kromphraratchawangbowon Sathanmongkhon  หรือ Kromphraratchawangbowon 

 คํา ฯพณฯ ใหถอดตามคําอาน คือ พะนะทาน = Phanathan 

 เครื่องหมายไปยาลใหญ (ฯลฯ) ที่อยูทายขอความซึ่งอานวา "ละ" หรืออานวา "และ
อื่นๆ" ใหถอดเปนอักษรโรมันตามเสียงอานนั้น ๆ เชน   ในตลาดมีเนื้อสัตว ผัก ผลไม น้ําตาล 
น้ําปลา ฯลฯ = nai talat mi nueasat phak phonlamai namtan nampla la หรือ nai talat mi 

nueasat phak phonlamai namtan nampla lae uen uen   สําหรับเครื่องหมายไปยาลใหญ 
(ฯลฯ) ที่อยูกลางประโยคซึ่งอานวา "ละถึง" ใหถอดเปนอักษรโรมันตามเสียงอาน เชน   
พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว มี ก ฯลฯ ฮ = phayanchana thai si sip si tua mi ko la thueng ho 

 ๗. คํายอใหถอดอักษรดังนี้ 
 คํายอที่มาจากคําเต็มที่รูจักกันดีและเปนคําที่ไมยาวนัก ใหถอดเปนอักษรโรมันเต็มตาม
คําอาน เชน  จ. (ยอมาจากคํา จังหวัด) = changwat,   ชม. (ยอมาจากคํา  ชั่วโมง) = 
chuamong 

 คํายอที่มาจากคําประสมหลายคําและคอนขางยาว หรือยาวมาก จะถอดตามคําอาน
ของตัวยอ หรือถอดเต็มก็ได เชน อ.ตร. (ยอจาก  อธิบดีกรมตํารวจ) = otoro หรือ athipbodi 
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krom tamruat,  สปช. (ยอจาก   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ) = 
sopocho หรือ Samnakngan Khanakammakan Kanprathomsueksa Haeng Chat 

 ๘. ตัวเลขใหถอดตามหลักการอานอักขรวิธีไทย  เชน  ๔.๕๐ บาท = si bat ha sip 

satang,   ๐๕.๐๐ น.  = ha nalika 

 การถอดอักษรไทยเปนโรมันตามแบบราชบัณฑิตยสถานนี้  เปนที่ยอมรับและใชกัน
อยางแพรหลาย  โดยเฉพาะตามหนวยราชการตางๆ รวมทั้งไดรับการรับรองจากองคการ
สหประชาชาติใหใชเปนมาตรฐานในการถอดอักษรไทยเปนโรมันสําหรับชื่อตางๆ   อยางไรก็
ตาม  ก็มีผูวิจารณวาระบบที่ใชนี้ไมเหมาะสมสําหรับใชสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ  
เพราะไมไดแยกความแตกตางของวรรณยุกต ความสั้นยาวของสระ รวมทั้งไมแยกความ
แตกตางระหวางเสียง โอะ-โอ กับ เอาะ-ออ  และความตางระหวางเสียง จ กับ ช ดวย14   
นอกจากนี้ ก็มีขอวิจารณในเรื่องของการใช kh, th, ph, k, t, p แทนเสียง ค, ท, พ, ก, ต, ป  
(Griswold 1960)15 วาทําใหชาวตางประเทศออกเสียงผิดได  เพราะ th จะออกเสียงเหมือนคํา 
“thumb” ได  และ ph จะออกเสียงเหมือนคํา “philosophy” ได  ตัวอยางเชน คําวา “อําเภอ” เมื่อ
ถอดเปน amphoe จึงอาจอานผิดเปน [อํา-โฟ-เอ] ได   ที่มาของการถอดเชนนี้มาจากการที่
มิชชันนารีฝรั่งเศสไดใช k, t, p แทน ก, ต, ป ไปแลว  จึงตองใช kh, th, ph แทน ค, ท, พ  ดังที่
พบในระบบของ Pallegoix ซึ่งก็ไดใชสืบกันตอๆมาจนถึงปจจุบัน   กริสโวลดจึงเสนอวาควรใช 
k, t, p สําหรับเสียง ค, ท, พ  มากกวาใชแทน ก, พ, ป  และใช g แทนเสียง ก, j แทนเสียง จ  
ในขณะที่เสียง ต และ ป ซึ่งหาตัวอักษรแทนไมได เขาก็ยอมใหใช d และ b ซ้ํากับเสียง ด และ 
บ   
 นอกจากการถอดอักษรไทยระบบราชบัณฑิตยสถานนี้ ก็มีผูนําเสนอระบบอื่นๆ ขึ้นมา
ดังจะกลาวในตอนตอไป   แตทั้งนี้ คงตองเขาใจวา จุดมุงหมายหลักของระบบแบบ
ราชบัณฑิตยสถานนั้น ไมไดมุงเนนที่การเรียนการสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ แต
ตองการใหชาวตางประเทศโดยทั่วไปซึ่งจําเปนตองติดตอส่ือสารกันสามารถอานและเขียนคํา
ไทยดวยอักษรโรมันได   ขอวิจารณในเรื่องที่ระบบนี้ไมเหมาะสมกับการใชสอนภาษาไทยจึงไม
เปนธรรมนัก  แตขอวิจารณวาทําใหเขาใจคําอานผิดนั้นก็เปนเรื่องนาคิด  แตการแกไข
หลักเกณฑซึ่งเปนที่ยอมรับใชทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติก็เปนเรื่องใหญ  หากไม

                                            
14

  ท่ีมา “Royal Thai General System of Transcription” Wikipedia: The Free Encyclopedia. 20 
March 2007 < http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Thai_General_System_of_Transcription> 
15

 เปนขอวิจารณท่ีมีตอระบบท่ัวไปของราชบัณฑิตยสถานฉบับแรก  แตขอวิจารณนี้ก็ใชไดกับระบบ
ปจจุบันดวย 
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จําเปนจริงๆแลวก็ไมควรทํา  เพราะจะสรางความสับสนกับชื่อไทยตางๆที่ไดมีการถอดเปน
อักษรโรมันแลว 

4. ระบบการถอดอักษรไทยเปนโรมันแบบอื่นๆ   

 ดังที่กลาวมาตอนตนวา  การถอดอักษรไทยเปนโรมันเปนความพยายามในการเขียน
ภาษาไทยดวยอักษรโรมัน  เพื่อใหผูที่ไมรูภาษาไทยสามารถอานคําไทยนั้นได   การกําหนด
เกณฑมาตรฐานเปนความพยายามที่จะใหมีการเขียนที่เหมือนกันเพื่อไมเขาใจคลาดเคลื่อนกัน   
แตในทางปฏิบัตินั้น  ผูใชอาจเลือกถอดอักษรตามสะดวกของตน  โดยไมไดยึดหลักเกณฑของ
ราชบัณฑิตยสถานก็ได  เชน การส่ือสารภาษาไทยผานทางอินเทอรเน็ตในยุคแรกที่ตองพิมพคํา
ไทยดวยอักษรอังกฤษ  ซึ่งเรียกกันวา ภาษาคาราโอเกะ ลักษณะแบบนี้  นิตยา (2547a) 
เรียกวาเปนการ anglicization คือเปนวิธีถอดภาษาไทยใหเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งใชวิธีการงายๆ  
คือ ถามีคําอังกฤษที่เสียงตรงกับคําไทย  ก็ใชคํานั้นเลย  เชน  ยัง-young, ลอง-long,  ถาไมมีคํา
ตรงก็เทียบคําใกลเคียง  เชน  วัน – wun (เทียบจาก nun)  หรือถาเปนคําที่ทับศัพทมาก็ใชคํา
นั้นเลย  เชน  เครดิต – credit  

นอกจากนี้  ในงานบางอยาง  ก็อาจจําเปนตองเลือกวิธีการถอดอักษรที่กําหนดเอง  
เชน  การสรางพจนานุกรมไทย  ไวยากรณไทย สําหรับชาวตางประเทศ  ทั้งนี้เพราะเกณฑของ
ราชบัณฑิตยสถานที่กําหนดนั้น  ไมไดแยกความแตกตางของเสียงบางเสียง  ไดแก  เสียง 
เอาะ-ออ กับ โอะ-โอ (แทนเหมือนกันดวย o)     และไมไดแสดงความแตกตางของสระสั้นยาว  
และวรรณยุกต   ผูจัดทําหนังสือไวยากรณ พจนานุกรมเหลานั้นจึงตองกําหนดหลักของตนเอง
ขึ้นมา   และในการจัดทําบรรณานุกรมเอกสารภาษาไทย ซึ่งตองการความละเอียดของการถอด
อักษรมากขึ้น  ก็จําเปนตองกําหนดระบบของตนเองขึ้นมาตางหาก  ในที่นี้  ผูเขียนจะได
กลาวถึงการถอดอักษรไทยในระบบอื่นๆ ไดแก  ระบบ ALA-LC,  ระบบ ISO 11940: 1998 ซึ่ง
ทั้งสองระบบนี้เปนระบบที่ไดรับการยอมรับเปนมาตรฐานหนึ่งในการถอดอักษรไทย   และจะ
ยกตัวอยางระบบที่ใชในหนังสือไวยากรณไทย  และที่พบในการถอดเนื้อเพลงไทย  มาเปน
ตัวอยางใหเห็น 

4.1 การถอดอักษรไทยเปนโรมันตามแบบ ALA-LC 

 American Library Association และ Library of Congress (ALA-LC) ไดกําหนด
มาตรฐานการถอดอักษรเปนโรมัน (romanization) เพื่อใชในการจัดทําบรรณานุกรมเอกสาร
ภาษาตางๆ ที่ไมไดใชตัวอักษรโรมัน  โดยกําหนดใหใชชุดอักขระที่เรียกวาแองเซล (ANSEL) 
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ซึ่งยอมาจาก Extended Latin Alphabet Coded Character Set for Bibliographic Use   

อักขระชุดนี้ประกอบดวยตัวอักขระโรมันปกติและอักขระพิเศษตางๆ (ดูภาคผนวก ข)   สําหรับ
ภาษาไทยนั้น  ALA-LC ไดนําหลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียงที่
กําหนดโดยราชบัณฑิตยสถานฉบับตีพิมพในป พ.ศ. 2535 มาใชเปนหลักแตไดเพิ่มเติม
รายละเอียดบางอยาง  ดังนี้ 
o กําหนดใหมีเครื่องหมายขีดขางบนเพื่อบอกวาเปนสระเสียงยาว  เชน  อะ – a  อา - ā   

อุ – u  อู - ū 

o สระที่ทางราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใชตัวอักษรเดียวกัน  คือ  สระอึและสระอุ (u)  
สระเอาะและสระโอะ (o)  ALA-LC กําหนดใหใชอักษรที่ตางกันดังนี้  สระอึ – ư   สระอุ 
– u  สระเอาะ -  ǫ  สระโอะ – o  (หากเปนสระยาว  อือ  อู  ออ  โอ  ก็จะใสขีด
ขางบน) 

o สระเดี่ยวซึ่งทางราชบัณฑิตยสถานใหใชสองตัวอักษร  คือ  สระแอะ (ae) สระเออะ 
(oe)  ALA-LC ใชตัวอักษรเดียว  สระแอะ - æ  สระเออะ – œ (หากเปนสระยาว  แอ  
เออ  ก็จะใสขีดขางบน) 

o สระผสมอื่นๆที่มีเสียงของสระดังกลาวมาแลวขางตน  ก็ใหใชรูปใหมแทนเสียงนั้นดวย  
เชน  อาว - āo  อัว - ūa  

o จ ที่เปนพยัญชนะตนซึ่งราชบัณฑิตยสถานใหใช ch เหมือนกับ ฉ ช ฌ16  ใหเปลี่ยนไป
ใช  čh    

o อ ที่เปนพยัญชนะตนซึ่งราชบัณฑิตยสถานไมไดใชตัวอักษรใดใด  ในที่นี้ใหใช  ʻ  เชน  
อาจารย  ʻāčhān 

 นอกเหนือจากนี้ใหคงเดิม  ระบบที่เพิ่มเติมนี้ยังคงไมไดกําหนดตัวอักษรใดใดเพื่อแยก
ความตางของวรรณยุกต   และไมไดกําหนดตัวอักษรใดใดเพื่อแยกความแตกตางระหวาง อักษร
สูงและอักษรตํ่าที่มีเสียงคูกัน  เชน  ข – ค ยังคงใช kh เหมือนกัน    ตารางขางลางแสดงการ
เทียบตัวอักษรไทยเปนโรมันตามแบบ ALA-LC 

                                            
16

 ในตารางเทียบเสียง ALA-LC จัดให ซ ท่ีเปนพยัญชนะตนอยูในกลุมนี้ไดดวย  ซึ่งไมนาจะถูกตอง 
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ตารางเทียบสระตามแบบของ ALA-LC 

รูปสระ อักษรโรมัน รูปสระ อักษรโรมัน 
อะ, อ ั a อัวะ ua 
อา ā อัว, ว ūa 
อํา am ใอ, ไอ, อัย, ไอย ai 
อิ i อาย āi 
อี ī เอา ao 
อึ ư อาว āo 
อื ư̄ อุย ui 
อุ u โอย ōi 
อู ū ออย ǭi 
เอะ, เอ ็ e เอย œ̄̄ �i 
เอ ē เอือย ư̄ai 
แอะ, แอ ็ æ อวย ūai 
แอ ǣ  อิว iu 
โอะ, อ o เอ็ว eo 
โอ ō เอว ēo 
เอาะ ǫ แอว ǣo 
ออ ǭ� เอียว īeo 
เออะ œ ฤ rư 
เออ, เอ ิ œ̄̄ ฤ ri 
เอียะ ia ฤ rœ̄� 
เอีย īa ฤๅ rư̄ 
เอือะ ưa ฦ lư 
เอือ ư̄a ฦๅ lư̄ 
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ตารางเทียบพยัญชนะตามแบบของ ALA-LC 

อักษรโรมัน รูปพยัญชนะ 
พยัญชนะตน พยัญชนะสะกด 

ก k k 
ข, ฃ, ค, ฅ, ฆ kh k 
ง ng ng 
จ čh t 
ฉ, ช, ซ, ฌ ch t 
ญ y n 
ด, ฎ, ฑ d t 
ต, ฏ t t 
ถ, ฐ, ท, ฑ, ธ, ฒ th t 
น, ณ n n 
บ b p 
ป p p 
ผ, พ, ภ ph p 
ฝ, ฟ f p 
ม m m 
ย y - 
ร r n 
ล, ฬ l n 
ว w - 
ซ, ทร, ศ, ษ, ส s t 
อ ‘ - 
ห, ฮ h - 

 

 นอกเหนือจากการเทียบอักษรไทยเปนโรมัน   หลักเกณฑของ ALA-LC ยังครอบคลุม
เรื่องการแยกคําประเภทตางๆ เชน คําประสม  ชื่อคน ชื่อสถานที่  ยศ ตําแหนง  ราชาศัพท  
ฯลฯ  ซึ่งจําเปนสําหรับการทําบรรณานุกรม ไวโดยละเอียดเปนกฎถึง 43 ขอ  ผูสนใจสามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก 
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4.2 การถอดอักษรไทยแบบ ISO 11940:1998  

 การถอดอักษรไทยแบบ ISO 11940: 1998 นี้  ปรับปรุงแกไขมาจาก  Romanized 

Transliteration of Thai ที่เสนอในการประชุม Sixth United Nations Conference on the 

Standardization of Geographical Names ที่เมืองนิวยอรก  25 สิงหาคม – 3 กันยายน ค.ศ.
1992  การถอดอักษรไทยในระบบนี้เปนการถอดอักษรแบบตัวตอตัว คือ แทนตัวอักษรไทยหนึ่ง
ตัวดวยตัวอักษรโรมันหนึ่งตัวตามลําดับที่ปรากฏ   เพื่อใหสามารถสืบกลับถึงรูปเขียนเดิมใน
ภาษาไทยไดอยางชัดเจน   ตารางขางลางแสดงการเทียบอักษรไทยเปนโรมันแบบ ISO 11940: 

1998 

 

ตารางเทียบพยัญชนะตามระบบ ISO 11940: 1998 

ก k ฌ cḥ ท th ย y 
ข kh̄ ญ ỵ ธ ṭh ร r 
ฃ k ̣h̄ ฎ ḍ น n ล l 
ค kh ฏ ṭ บ b ว w 
ฅ k’h ฐ ṭh̄ ป p ศ ṣ ̄
ฆ ḳh ฑ ṯh ผ p̄h ษ s’̄ 
ง ng ฒ t’h ฝ f ̄ ส s ̄
จ c ณ ṇ พ ph ห h̄ 
ฉ ch̄ ด d ฟ f ฬ ḷ 
ช ch ต t ภ p̣h อ x 
ซ s ถ th̄ ม m ฮ ḥ 
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ตารางเทียบสระและวรรณยุกตตามระบบ ISO 11940: 1998 

-ะ a - ื ụ̄ ใ- i 

- ั- ạ - ุ u ไ- ị 

-า ā - ู ū ฤ v 

-ำ å เ- e ฤๅ vɨ 

- ิ i เ- ็- e-˘- ฦ ł 

- ี ī แ- æ ฦๅ łɨ 

- ึ ụ โ- o   

-  ˋ -  ˆ -  ˊ 

-  ˇ - ็ ˘ -  ʻ 

ๆ « ฯ ‡   

 

 เพื่อที่จะใหเห็นความแตกตางของการถอดอักษรแบบราชบัณฑิตยสถาน แบบ ISO 

และแบบ ALA-LC  ผูเขียนจึงไดแสดงเปรียบเทียบการถอดอักษรทั้งสามแบบใหเห็นในรายการ
คําตัวอยางดานลาง 
 

 ราชบัณฑิตยสถาน 

(UN system 1967/2002) 

ALA-LC ISO 11940:1998 

เปลี่ยนแปลง plianplaeng plīanplǣng eplīˋynæplng 
รอบคอบ ropkhop rǭ�pkhǭ�p Rxbkhxb 
ราชสีห ratchasi rātchasī rac̄hsī̄h̄ʻ 
สะอาด sa-at sa‘āt saxād 
โวหาร wohan wōhān owha ̄̄ r 
อาจารย achan ʻāčhān xācāryʻ 
ตะวันออก tawan-ok tawanʻǭ�k tawạnxxk 
เงินเดือน ngoenduean ngœ̄ndư̄an enginedụ̄xn 
ครบถวน khropthuan khropthūan khrbth̄ˆwn 
ไทยคดีศึกษา thaikhadisueksa thaikhadīsưksā ịthykhdīṣụ̄ks’̄ā 
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4.3 การถอดอักษรไทยตามระบบของศาสตราจารยยอรช เซเดส   

 อุไรศรีและอุไรวรรณ (2545) ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการถอดอักษรในการศึกษา
ทางประวัติศาสตร โดยกลาววา เมื่อนักประวัติศาสตรชาวตะวันตกสนใจศึกษาภาษาสันสกฤต  
ก็ไดใชวิธีการถอดอักษรจากตัวอักษรเทวนาครีเปนตัวอักษรโรมันแบบเทียบตัวอักษรเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการพิมพและในการศึกษาเรื่องตางๆ  สําหรับอักษรที่ใชในภาษาแถบ
เอเชียอาคเนย ไดแก ภาษาไทย พมา ลาว เขมร มอญ จาม นั้น ก็พัฒนามาจากอักษรปลลวะ 
(อินเดียใต) ซึ่งเกากวาอักษรเทวนาครี จึงสามารถนําเอาระบบการถอดอักษรเปนโรมันโดย
เทียบเคียงกับที่ใชในภาษาสันสกฤตได    เมื่อศาสตราจารย ยอรช เซเดส  ไดศึกษาภาษาไทย
สมัยสุโขทัย  ก็ไดนําระบบที่ใชกับภาษาสันสกฤตมาปรับใชเพื่อถอดอักษรไทยสมัยสุโขทัย  
ขอดีของการใชวิธีการถอดอักษรแบบยึดตัวอักษรเปนหลักนี้ คือ ทําใหเราเห็นที่มาของศัพท
เดียวกันระหวางภาษาไทยกับภาษาอื่นๆได  เชน  ถาถอดชื่อเมือง  ทวารวดี  ดวยระบบเทียบ
ตัวอักษรเปน Dvāravati นักประวัติศาสตรก็จะสามารถเทียบเคียงกับชื่อในภาษาสันสกฤตได
ถูกตอง  แตหากถอดดวยการถายเสียงเปน Thawarawadi  ก็อาจทําใหเขาใจผิดวาเปนอีก
เมืองหนึ่ง   ตารางขางลางเปรียบเทียบตัวอักษรไทยกับอักษรโรมันตามระบบนี้ 
 

ตารางเทียบพยัญชนะไทยเปนโรมันตามระบบของศาสตราจารยยอรช เซเดส 

ก k ฌ jh ท d ย y 
ข kh ญ ñ ธ dh ร r 
ฃ ḵẖ ฎ ṭ น n ล l 
ค g ฏ t ̣ ̱ บ p ว v 
ฅ g ̱ ฐ ṭh ป p̱ ศ ś / ç 
ฆ gh ฑ ḍ ผ ph ษ ṣ 
ง ṅ ฒ ḍh ฝ f ส s 
จ c ณ ṇ พ b ห h 
ฉ ch ด t ฟ f ̱ ฬ ḷ 
ช j ต ṯ ภ bh อ a 
ซ j ̱ ถ th ม m ฮ ẖ 
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ตารางเทียบสระไทยเปนโรมนัตามระบบของศาสตราจารยยอรช เซเดส 

ก k กุ ku เกา kau เกิ ko’ 
กั kă กู kū กํ kaṃ เกือ ko’a 
กา kā เก ke กํา kāṃ กวว kvva 
กิ ki แก kè กะ kaḥ กัว kua 
กี kī ไก kai กอ kò กียย kīyy 
กึ ku’ ใก kai เกอ koe เกีย kia 
กื kū’ โก ko     

  

อยางไรก็ตาม  ระบบที่ศาสตราจารยยอรช เซเดส เสนอนี้  เมื่อจะนํามาใชกับภาษาไทย
ในยุคอยุธยาและรัตนโกสินทร  จําเปนตองมีการปรับเพิ่มเติมเนื่องจากภาษาไทยในยุคหลังนี้มี
สระเพิ่มมากขึ้น   ศาสตราจารยอุไรศรี วรศะริน จึงไดปรับเพิ่มเติมในสวนสระใหม  ดังแสดงใน
ตารางขางลาง  สวนพยัญชนะปรับจากเดิม 3  ตัว  คือ ฝ ใช ph ̱̱ , ฟ ใช  ḇ, และ ฬ ใช  ḻ  แทน
  

ตารางเทียบสระไทยเปนโรมนัตามระบบของศาสตราจารยอุไรศร ีวรศะรนิ 

-ะ aḥ เ-ะ eḥ เ- ือะ ịeaḥ 
-า ā เ- e เ- ือ i ̄ẹa 
-ำ āṃ แ-ะ eeḥ โ-ะ oḥ 
- ิ i แ- ee โ- o 
- ี ī เ-อะ eaḥ ใ- ai 
- ึ ị เ-อ ea ไ- ai 
- ื i ̄ ̣ เ- ิ ei เ-า au 
- ุ u เ-าะ ạḥ ฤ ṛ 
- ู ū -อ ạ / ọ ฤๅ ṝ 
- ัวะ wăḥ เ- ียะ īeyḥ ฦ ḷ 
- ัว wă เ- ีย īey ฦๅ ḹ 
-  1 -  2 -  3 

-  4 - ็ 8 -  9 

ๆ 2 - ั    ̆   



อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ 

 

90 

 

4.4 การถอดอักษรไทยตามระบบของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

 ปญหาเรื่องการถอดอักษรไทยเปนที่ถกเถียงในหมูนักวิชาการในชวงสมัยรัชกาลที่ 6 

เปนอยางมาก  มีการนําเสนอขอคิดเห็นตางๆ ผานทางวารสารสยามสมาคม  พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวก็เปนผูหนึ่งที่สนพระทัยในเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง  ไดทรงพระราชทานพระ
ดําริของพระองคตีพิมพเปนบทความในวารสารดังกลาวในป พ.ศ.2455 (ค.ศ.1912) และ พ.ศ.
2456 (ค.ศ.1913)   และไดทรงโปรดพระราชทานนามสกุลโดยยึดหลักการถอดอักษรไทยเปน
โรมันที่พระองคทรงประดิษฐขึ้น  ระบบการถอดอักษรแบบนี้จึงมีความสําคัญอยู  ดวยนามสกุล
ไทยจํานวนมากอาศัยหลักแนวคิดที่วานี้    
 พระองคทรงกลาวถึงปญหาของการใชระบบการถอดอักษรที่เทียบเคียงกับภาษา
สันสกฤต (ดังเชนระบบของศาสตราจารย ยอรช เซเดส) วายังมีปญหากับคําไทยแทอยู  โดย
ยกตัวอยางคําวา “ทัน”  หากถอดตามแบบที่เทียบอักษรกับบาลีสันสกฤตก็จะไดเปน “dan”  ซึ่ง
จะไปพองเสียงกับคําไทยวา “ดัน”  ซึ่งคําวา “ดัน” นี้ก็ถอดเปน “tan” ซึ่งก็จะไปพองเสียงกับคํา
วา “ตัน” ในภาษาไทยอีก  จึงทรงมีดําริใหแยกการถอดอักษรคําไทยแทตางไปจากการถอดคํา
ที่มาจากบาลีสันสกฤต ตารางการเทียบอักษรตามระบบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวจึงแยกระหวางคําไทยแทและคําที่มาจากบาลีสันสกฤตออกจากกัน  ดังแสดงใหเห็นใน
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางเทียบพยัญชนะไทยเปนโรมันตามระบบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
อักษรโรมัน อักษรโรมัน อักษรไทย 

คํายืมบาลีสันสกฤต คําไทยแท 

อักษรไทย 

คํายืมบาลีสันสกฤต คําไทยแท 

ก K17 K น N N 

ข (ฃ) Kh Kh บ - B 

ค (ฅ) G Q ป P P 

ฆ Gh Gh ผ Ph Ph 
ง N (or Ng) Ng ฝ - F 
จ Ch Ch พ Bh Bh 
ฉ Chh Chh ฟ - F 
ช J X ภ Bh Bh 
ซ - X ม M M 
ฌ Jh - ย Y Y 
ญ Ñ Ñ (or Ny) ร R R 
ฎ - D ล L L 
ฏ T T ว V or W V or W 
ฐ Th Th ศ Ś - 
ฑ D D ษ Sh - 
ฒ Dh Dh ส S S 
ณ N N ห H H 
ด - D ฬ L - 
ต T T ฮ - H 
ถ Th Th ฤ ฤๅ Ri, Rî Ri, Rî 

ท D Th ฦ ฦๅ Li, Lî Li, Lî 

ธ Dh Th    

                                            
17

 ใชตัวพิมพใหญตามตนฉบับ  แตเวลาเขียนจริงใชตัวพิมพเล็กหรือใหญก็ไดตามสถานการณการใช 
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ตารางเทียบสระไทยเปนโรมนัตามระบบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
อักษรไทย อักษรโรมัน อักษรไทย อักษรโรมัน อักษรไทย อักษรโรมัน 

-ะ a แ- ae เ-ย oey 

-า â ไ-, ใ- ai -อย oy 

- ิ i -าย ai or ây โ-ย ôy 

- ี î เ-า au or ao - ัว ua 

- ุ u -าว âo -วย uay 

- ู û - ิว iu เ- ียะ ia 

เ- e - ุย uy เ- ีย îa 

โ- ô เ-ว eo เ- ือ üa 

- ึ ü แ-ว aeo เ- ือย üay 

- ื ûe เ-อ oe เ- ียว iau 

 

 จากตารางที่แสดง  จะเห็นวาระบบสําหรับถอดคําที่มาจากบาลีสันสกฤตนั้น มีการ
ปรับเปลี่ยนบางพยัญชนะ  ไดแก  ไมมีเครื่องหมายจุดและขีดใตพยัญชนะ, จ ใช ch ไมใช c,  ฉ 
ใช chh ไมใช ch, ษ ใช sh ไมใช s มีจุด  สวนของคําไทยนั้นตัวอักษรที่ถอดแตกตางไปจากคํา
บาลีสันสกฤต ไดแก  ค (ใช q ไมใช g), ช (ใช x ไมใช j), ท (ใช th ไมใช d), ธ (ใช th ไมใช 
dh),  ระบบที่เห็นนี้มาจากการที่พระองคไมทรงเห็นดวยกับการถอดอักษรโดยยึดการถายเสียง
เปนหลัก  แตทรงเห็นวาตัวเขียนเปนส่ิงสําคัญกวา  เพราะคําที่เขียนในภาษาตางๆ ก็ไมไดเขียน
ตามที่ออกเสียงเสมอ  เชน who อาน [ฮู], แต when อาน [เว็น]  อีกทั้งคําจํานวนมากที่ใชใน
ภูมิภาคแถบนี้ จะมีที่มาจากคําบาลีสันสกฤต  แตเมื่อยืมเขามาในแตละภาษาก็จะถูกปรับเขา
ระบบภาษาของตนทําใหออกเสียงแตกตางกัน  หากถอดอักษรดวยการถายเสียงก็อาจทําให
หลงเขาใจผิดวาเปนคนละคํา เชน  พมาออกเสียงคํา “ราชวงศ” วา YAZAWIN18  แตหาก
ถอดตามรูปแบบสันสกฤตเปน RĀJAVAṀŚA ประเทศอื่นๆที่ใชคํานี้ก็จะเขาใจวาคือคําอะไร  
ดังนั้น คําที่มาจากบาลีสันสกฤตจึงควรถอดตามตัวอักษรไมใชตามเสียงที่อานเปนในภาษาไทย  
และควรถอดใหเห็นถึงคําในภาษาเดิมโดยยึดแนวคิดเดียวกับการถอดคําบาลีสันสกฤตที่ใชกัน
อยูใหมากท่ีสุด  ในขณะเดียวกัน พระองคก็พิจารณาแกไขการถอดอักษรบางตัวใหเหมาะกับคํา
ไทยมากขึ้น  ตัวอักษรเดียวกันจึงอาจถอดไดเปนสองแบบขึ้นกับวาเปนคําไทยแทหรือยืมมาจาก
                                            
18

 ตัวอยางคําที่ยกมานี้  ผูเขียนนํามาจาก Griswold (1960) 
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บาลีสันสกฤต  เชน ช ถอดเปน x เมื่อเปนคําไทยแท  และถอดเปน j เมื่อเปนคําจากบาลี
สันสกฤต 

 ระบบที่เสนอนี้  พระองคทรงตั้งพระทัยใหใชเฉพาะสําหรับการเขียนชื่อบุคคลมากกวาที่
จะใชพิมพหนังสือภาษาไทยทั้งเลมดวยตัวอักษรโรมัน และพระองคก็ไดทรงใชระบบนี้กับ
นามสกุลพระราชทานทั้งหลาย ตัวอยางเชน  สาคริก – Sagarik,  อิศรางกูร – Isarankura,  

อังศุสิงห – Ansusinha,  สาริกบุตร – Sarikabutra  เปนตน  (แตส่ิงที่สังเกตเห็นคือ  ตัวอักษร
สระที่ใชไมมีการใชเครื่องหมายพิเศษตางๆ ผูเขียนเขาใจวาเพื่อใหสะดวกตอการเขียนจริง)  
ระบบการเขียนแบบนี้  นอกจากจะพบในการเขียนชื่อ สกุลที่มีมาแตเดิมแลว  ชื่อ สกุลใหมๆ 
บางก็เขียนโดยเทียบหลักจากนามสกุลกอนๆ เชน ประภาส เขียนเปน Prabhas, ภูวดล เขียน 
Bhuvadol  ระบบการถอดอักษรไทยแบบนี้จึงเปนระบบที่ยังคงมีความสําคัญอยูในปจจุบัน  
โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวของกับชื่อสกุลไทย 

4.5 ระบบ Bua Luang WYSIWYS  

 ดังที่ไดกลาวมาแลววาการถอดอักษรไทยเปนโรมันนั้นเปนความพยายามที่จะเขียน
ภาษาไทยใหผูที่ไมรูจักระบบตัวเขียนภาษาไทยไดเขาใจได ตําราหรือพจนานุกรมไทยที่สอน
ภาษาไทยใหชาวตางประเทศจึงอาจมีระบบการถอดอักษรไทยซึ่งแตกตางกันไป   ในที่นี้จะ
ยกตัวอยางระบบที่ใชอยูในหนังสือ The Bua Luang WYSIWYS Thai Phrase Handbook เขียน
โดย  E.G. Allyn. (2002)  ซึ่งกลาววาปรับจากระบบของ Gordon Allison และ ดร.วิทย  เที่ยง-
บูรณะธรรม  Allyn พยายามถอดเสียงพยัญชนะ สระ และเสียงวรรณยุกตใหครอบคลุมเสียง
ภาษาไทยมากที่สุด  และเรียกระบบที่ใชวาเปนแบบ WYSIWYS (What You See Is What 

You Say)  เพื่อใหผูพูดภาษาอังกฤษออกเสียงคําไทยไดใกลเคียงจริงมากที่สุด  สระสั้นยาว
สวนมากจะแทนดวยตัวอักษรเดียวกัน  แตความสั้นของสระจะกํากับดวยเครื่องหมาย ’ ทาย
พยางคนั้นๆ  ยกเวนสระอิ อี, เออะ เออ ที่ใชตัวอักษรตางกันไปเลย  นอกจากนี้สระที่ผสมกับ
พยัญชนะกึ่งสระ (ว ย) บางตัวก็ไมไดเขียนโดยใชสัญลักษณของสระเดี่ยว เชน  อิว เขียน ew 

ไมเขียน iw,  เอว เขียน ayo ไมเขียน ew, เอียว เขียน eeo ไมเขียน iaw  ดังแสดงในตาราง
ขางลางนี้ (เรียบเรียงจากขอมูลในหนังสือ) 
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ตารางเทียบสระในระบบ Bua Luang WYSIWYS 

สระ ตัวอยาง สระ ตัวอยาง 
อะ, อ ั a ’ นัด nát’ เอียะ* ia ’   
อา a มาก mâk เอีย ia เตียง dhiang 
อํา am ’ ดํา dam’ เอือะ*

 eua ’   
อิ i ’ ผิด phìt’ เอือ eua เชื่อ chêua 
อี ee มี mee อัวะ* ua ’   
อึ eu ’ ถึง těung’ อัว, -ว- ua กลัว glua 
อื eu ชื่อ chêu ใอ, ไอ,  

อัย, ไอย 

ai ’ ภัย pai’ 

อุ oo ’ ถุง tǒong’ อาย ai อาย ai 
อู oo ลูก lôok เอา ao ’ เรา rao’ 
เอะ, เอ ็ e ’ เปน bhen’ อาว ao หนาว nǎo 
เอ e เตน dhên อุย ooy คุย kooy 
แอะ, แอ็  æ ’ และ lǽ’ โอย oy โดย doy 
แอ æ แก kæ̀ ออย awy อรอย à’ràwy’ 
โอะ, - o ’ ลง long’ เอย uhy เคย kuhy 

โอ o โชค chôk เอือย euay เหนื่อย nèuay 
เอาะ aw ’ เกาะ kàw’ อวย uay กลวย glûay 
ออ aw คลอง klawng อิว ew ’ หิว hěw’ 
เออะ uh ’ เยอะ yúh’ เอ็ว ayo ’ เร็ว rayo’ 
เออ  ur ̵ เจอ jur ̵ เอว ayo เลว layo 
เอิ er ̵ เดิน dern แอว æo แลว lǽo 
    เอียว eeo เที่ยว têeo 

 

 ในสวนของพยัญชนะ  ใหคําอธิบายวาใหออกเสียงเหมือนที่ออกเสียงคําภาษาอังกฤษ 
มีเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้นที่อธิบายเพิ่มเติมดังแสดงในตารางขางลาง  นอกจากนี้  ยังไดกําหนด
เครื่องหมายแทนเสียงวรรณยุกตดวย ดังนี้  สามัญ (ไมใสเครื่องหมาย) เอก ( ˋ )  โท ( ˆ ) ตรี 

                                            
*
 ไมพบตัวอยางการใช  ผูเขียนคาดคะเนเอาวานาจะเขียนเชนนี้ 
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(ˊ ) จัตวา (   ̈)  และมีขอนาสังเกตวา  เสียง ท  พ  และ ค  นั้นในระบบนี้ใชอักษร t, p, k  ตาม
แบบที่กริสโวลด (Griswold, 1960) เสนอไว   อีกทั้งเสียง ต และ ป ซึ่งกริสโวลดมองวาเปนสอง
เสียงที่เปนปญหาในการเลือกตัวอักษรแทนสําหรับใหชาวตางประเทศออกเสียงไดถูกตอง   ใน
ระบบนี้ ก็แทนดวย dh, bh ซึ่งไดอธิบายเพิ่มเติมใหชาวตางประเทศเขาใจวาใชแทนเสียงที่อยู
ระหวาง d/t,  b/p  ตามลําดับ 

ตารางเทียบพยัญชนะในระบบ Bua Luang WYSIWYS 

พยัญชนะ ตัวอยาง 
ท   t ไทย  tai 
ด d ดี dee 
ต dh ตรัง  dhrang’ 
พ p ภูเก็ต poo-gèt’ 
ป bh ลําปาง lambhang 
ค k เคย kuhy 
ก g ขอนแกน käwn gàen’ 
จ j จุฬาลงกรณ jòolalong’gawn 
ช ch เชียงใหม chieng mài’ 
ร r รอ raw 
ง ng เงียบ ngîap 
ห h มหานคร má’hǎná’kawn 
ว w วา wâ 

 

4.6 ระบบไทยคาราโอเกะ 

 นอกจากระบบตางๆที่ใชในตําราพรือพจนานุกรมไทยสําหรับชาวตางประเทศแลว  
ปจจุบัน  ยังพบการเขียนภาษาไทยดวยอักษรโรมันซึ่งไมไดใชสําหรับชาวตางประเทศเทานั้น  
แตเปนการใชสําหรับชาวไทยดวย  ซึ่งอาจเปนขอจํากัดดานเทคโนโลยีในชวงแรก  ที่ทําใหไม
สามารถพิมพอักษรไทยโดยตรงได  หรือผูใชเองไมสะดวกที่จะพิมพภาษาไทยดวยแปนพิมพ
ภาษาไทย จึงตองพิมพภาษาไทยดวยอักษรโรมันแทน  เชน  การแทรกเนื้อเพลงภาษาไทยใน
คาราโอเกะ  การพิมพคําไทยในจดหมายอิเล็กทรอนิกส  ในกระดานขาวผานคอมพิวเตอรซึ่งไม
มีแปนพิมพภาษาไทย  เปนตน  การพิมพขอความภาษาไทยแบบนี้เปนที่รูจักกันในชื่อของ
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ภาษาไทยคาราโอเกะ  ในที่นี้  จะไดนําเสนอการถอดอักษรไทยเปนโรมันตามที่พบในเพลงคารา
โอเกะจํานวนหนึ่งมาพอเปนสังเขป  ดังแสดงในตัวอยางขางลางนี้ 

o ในชีวิตเคยมีคนผานมา แตวาเขาเขามาแคผานไป 
nai chee wit ker-ee me kon paan ma dtae wa kao kao ma kae paan bai 

o หัวใจนี้ไมมีใคร 
hua jai nee mai me krai 

o ไมวารักฉัน มีใหกับใคร 
mai wa ruk chun me hai gup krai 

o บทสุดทายก็ลงแบบเดิม 
bot soot tai gor long baep derm 

o คือช้ําใจกลับมาทุกครั้ง 
keu cham jai glup ma took krung 

o ฉันเหมือนคนโชคราย ทีโ่ดนสาปไว ใหพบแตผิดหวัง 
chun muean kon chok rai tee don saap wai hai pop dtae pit wung 

o ขอเปนเธอไดไหม ชวยปลดคาํสาปราย...คํานั้น ชวยฉนัใหเจอรักเสียท ี
kor ben ter dai mai chuay blot kam saap rai... kam nun chuay chun hai jer 

ruk sia tee 

o อยากโดนเปนเจาของ อยากมคีนจับจอง 
yaak don ben jao kong yaak me kon jup jong 
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ตารางเทียบพยัญชนะที่พบในภาษาไทยคาราโอเกะ 
อักษรไทย พยัญชนะตน ตัวอยาง พยัญชนะสะกด ตัวอยาง 
ก g, k กอน  gaun / ก ็

koaw 

k นอก nauk 

ข ค k เขา kow  / คน kon - ไมพบตัวอยาง 
ง ng ยังไง young ngai ng ยังไง young ngai 

จ j จะ ja - ไมพบตัวอยาง 
ฉ ช ch ชวย chuay - ไมพบตัวอยาง 
ซ s ซัก suk  - ไมพบตัวอยาง 
ญ - ไมพบตัวอยาง n คาญ kaan 

ฎ - ไมพบตัวอยาง t กฎ got 

ณ - ไมพบตัวอยาง n คุณ koon 

ด d ดู doo d, t นิด nid, ผิด pit 

ต t  dt ตา tah  ตํา dtam t จิต jit 
ถ ท ธ t ทุก took - ไมพบตัวอยาง 
น n นั้น nun n นั้น nun 

บ b เบา bow p สบ sop 

ป p  b ปาก pahk ไป bai p สาป saap 

ผ พ p ผิด pid  แพะ pae -  

ฝ ฟ f ฝน feun  ฟง fung -  

ม m มี mee  m ทุม toom 

ย y ยัง yung i ไทย tai 

ร r รัก ruk n การ gaan 

ล l ลง long n นัล nun  

ว w วา wa w เดียว diow 

ส s เสีย sia - ไมพบตัวอยาง 
ห h หา hah -  

อ - เอง eng -  

ฮ h ฮืม heum -  
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ตารางเทียบสระที่พบในภาษาไทยคาราโอเกะ 
สระ อักษร

โรมนั 

ตัวอยาง สระ อักษร
โรมนั 

ตัวอยาง 

-ะ a จะ ja เ- ือะ - ไมพบตัวอยาง 
- ั u อัด ut,  ปรับ prup เ- ือ uea เหมือน muean 

-า ah ,aa,  

ar, a 

ปาก pahk, ตาง taang, 
ขา kar, มา ma 

- ัวะ - ไมพบตัวอยาง 

-ำ am สํา sam - ัว ua ทั่ว tua 

- ิ i สิบ sip ไ- ใ- - ัย 
-าย  

ai ใจ jai  ไม mai  นัย 
nai  ราย rai  

- ี ee ที่ tee เ-า ow, ao เรา row  เจา jao 

- ึ  - ื eu ถือ teu -าว ao กาว gao 

- ุ  - ู oo ทุก took, ดู doo - ุย ooay, 

oo-ee 

คุย kooay  คุย koo-

ee 

เ-ะ เ- ็  
เ- 

ay, e เอะ ay,   เอง eng,  

เจ็บ jep 

โ-ย oi โชย choi 

แ-ะ แ- ae, aa แพะ pae,   แลว laaw เ-ย oey, er-

ee 

เลย leoy  เลย ler-ee 

โ-ะ โ- o, oh โด do, โต toh,  โดน 
don 

เ- ือย - ไมพบตัวอยาง 

เ-าะ ow เคาะ kow -วย uay ดวย duay 

-อ au, o, or กอด gaud,  ของ kong,  

ขอ kor 

- ิว eal หวิว weal 

เ-อะ  เ-
อ  เ- ิ 

er, ur เจอะ jer, เธอ tur,  เธอ 
ter,  เลิก lerk 

เ- ็ว ayw เร็ว rayw 

เ- ียะ - ไมพบตัวอยาง เ-ว eaw เลว leaw 

เ- ีย ia เสีย sia แ-ว aew แมว maew 

   เ- ียว iow, ee-

o 

เดียว diow เชี่ยว 
chee-o 
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5. การประเมนิความสอดคลองของการถอดอักษรไทยเปนอังกฤษในขอมูลจริง 

 ในสวนนี้  จะไดกลาวถึงผลการประเมินการถอดอักษรไทยเปนโรมันจากขอมูลจริงที่
พบวา  ไดมีการถอดอักษรไทยอยางไร  ทั้งนี้ผูเขียนไดเลือกนําชื่อ และนามสกุล ของบุคคล
จํานวน 5,911 คนมาวิเคราะห  โดยทําการจับคูระหวางตัวอักษรไทยและตัวอักษรอังกฤษที่
พิจารณาแลววาสอดคลองกัน  ดังแสดงในตัวอยางขางลางนี้ 

1. เกงพล - Kengpol  => ก/k, เx/e, ง/ng, พ/p, x/o, ล/l 
2. เกริกพิทยา - Krirkpitaya => ก/k, ร/r, เx ิx/ir, ก/k, พ/p, x ิ/I, ท/t, x'/a, ย/y, xา/a 

3. เขมะภาตะพันธ – Khemapatapan => ข/kh, เx/e, ม/m, xะ/a, ภ/p, xา/a, ต/t, xะ/
a, พ/p, x ั/a, น/n, ธ/#,   /# 

4. เซงถาวร – Sengthavorn => ซ/s, เx/e, ง/ng, ถ/th, xา/a, ว/v, xร/orn 

ในตัวอยางที่ 1 คําวา พล มีสระโอะลดรูป  จึงจับคูสระลดรูปนั้น (แทนดวย x) กับ
ตัวอักษร o  ในตัวอยางที่ 2  คําวา พิทยา  มีเสียงพยางคเชื่อมระหวาง พิท และ ยา  จึงจับคู
เสียงเชื่อมนั้น (แทนดวย x’) กับอักษร a   ในตัวอยางที่ 3 ตัวอักษร ธ และเครื่องหมายฑัณฆาต
ไมมีรูปอักษรอังกฤษ  จึงไมจับคูกับอะไร (แทนดวย #)   ในตัวอยางที่ 4 มีสระออลดรูปซึ่งใช
รวมกับ ร เทานั้น (แทนดวย xร) จึงจับคูกับ orn   

จํานวนการจับคูตัวอักษรทั้งหมดที่พบในขอมูลมีจํานวน 51,978 คู   จากนั้นจึงแจกแจง
ผลที่ไดโดยแยกกลุมสระตางๆ พยัญชนะที่เปนตัวสะกดและที่เปนพยัญชนะตนออกจากกัน 
คํานวณคารอยละของแตละรูปที่พบ เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการถอดอักษรไทยเปนโรมันวา
สอดคลองกันมากนอยเพียงใด โดยชอง “จํานวนรูป” หมายถึงจํานวนรูปตางๆ ที่ถอดจาก
ตัวอักษรนั้น เชน  พยัญชนะตน ก พบถอดเปนรูปตางๆ 7 รูป  รูปที่พบมากสุดคือ k (89.7%)  

เปนตน ทั้งนี้ในตารางจะนําเสนอเฉพาะรูปที่ปรากฏเปนจํานวนมาก  รูปที่ปรากฏเพียงไมกี่ครั้ง
หรือเปนเปอรเซ็นตนอยเมื่อเทียบกับรูปอื่นๆ จะไมแสดงในตารางขางลางนี้  หรือรูปที่มีจํานวน
ไมมากก็จะแสดงเปนจํานวนครั้งที่พบในวงเล็บแทน    
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ตารางผลการประเมินความสอดคลองการถอดอักษรพยัญชนะไทยเปนโรมันจากชื่อสกุล 
รูป เกณฑ

ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล 

 พยัญ 
ชนะตน 

พยัญ 
ชนะสะกด 

พยัญชนะตน จํานวน
รูป 

พยัญชนะ
สะกด 

จํานวน
รูป 

ก k k k 89.7%  

g 9.2% 

7 k 80.9%  

g 10.7% 

16 

ข  kh k kh 52.8% 

k 43.7% 

5 k 89.4% 7 

ค  kh k k 76.9%  

kh 14.9%  

c 5.1% 

6 k 73%  

g 6.6%  

ke 5.1% 

12 

ฆ kh k k (15) c kh (1) 3 k (7)  

ke ka # (1) 

4 

ง ng ng ng 95.1%  
g 4.9% 

2 ng 97.4% 10 

จ  ch  t ch 50.9%  

j 47.6% 

7 t 44.8%  

j 36.3% 

13 

ฉ  ch  t ch 97.4% 3 - 0 

ช  ch  t ch 92.6% 12 ch 39.3%  

t 26.6%  

j 12.4%  

tch 6.8% 

18 

ฌ ch  t ch (2) 1 - 0 

ซ   s t s (28)  

ch sh z (1) 

4 - 0 

ทร  
(เสียง  
ซ)  

s - s 95.5% 4 - 0 

ศ  s t s 99.2% 5 s 77.3%  

t 15.2% 

9 
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รูป เกณฑ
ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล 

ษ  s t s 90.3%  

sr 5.3% 

7 t 46%  

s 17.7%  

# 12.9% 

11 

ส s t s 99.3% 6 s 68.3%  

t 22.1% 

8 

ญ y n y 100% 1 n 96.8% 9 

ฎ   d t d (5) t (2) 2 # (4) t (3)  

d (2) 

4 

ฑ (ออก
เสียง ด) 

d t d (5) dh da (1)  3 - 0 

ด d t d 97.4%  7 d 51.1%  

# 46% 

6 

ฏ  t t t (7) 1 t (3) 1 

ต t t t 94.4% . 10 t 87%  

ta 4.4% 

13 

ฐ  th  t th (18) t (11) 6 t 77.3%  

# 11.3%  

th 8.2% 

5 

ฑ  th  t t (17) th (6)  

k (1) 

2 t (3) d (2)  

dh ta (1) 

4 

ฒ  th  t t (11) tt (8)  

th (6)  

7 t 88.7%  

th 4.7% 

8 

ถ  th  t th 51.2%  

t 46.3% 

4 t (11) d (1) 2 

ท  th  t t 52.7%  

th 43.5% 

4 t 49.6%  

# 28.7% 

15 

ธ th  t th 39.9%  

# 26.5%  

t 26% 

9 t (19) # (5)  

tha (5) 

8 
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รูป เกณฑ
ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล 

ณ  n n n 97.5% 3 n 84.5% 5 

น n n n 99.6% 4 n 96.3% 15 

บ b p b 98.4% 4 b 88.1%  

p 6% 

6 

ป p p p 96.2% 4 p 95.7% 7 

ผ  ph p p 73.6%  

ph 24.5% 

4 - 0 

พ  ph p p 80.7%  

ph 16.2% 

8 p 78%  

b 12.2%  

ph 3.9% 

12 

ภ ph p p 71.8%  

ph 18%  

bh 9.6% 

4 p 72% 5 

ฝ  f p f (4) 1 - 0 

ฟ f p f (12) fh  

ph (1) 

3 - 0 

ม m m m 98.7% 4 m 97.8% 6 

ย y – y 98.6% 3 ya (26)  

# (2) y (1) 

3 

ร r n r 94.5%  

# 5.2% 

5 # 41.4%  

n 28.5%  

ra 12.3%  

rn 7.7%  

r 6.2% 

10 

ล  l n l 97.1% 5 l 75.8%  

n 21.1% 

12 

ฬ l n l (10) r (2) 2 l n (3)  2 

ว w – w 63.6%  

v 35.8% 

8 w (5) # (2) 2 
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รูป เกณฑ
ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล 

ห  h – h 54%  

# 45.4% 

3 - 0 

ฮ h – h (15) 1 - 0 

 

จากตารางเทียบพยัญชนะ  ตัวอักษรที่ถอดเปนโรมันแลวแตกตางจากเกณฑของ
ราชบัณฑิตยสถานจนเปนที่สังเกตได  ไดแก   
o ข เมื่อเปนพยัญชนะตน พบวาถอดเปน k ถึง 43.7% (62 ครั้ง) ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑ  
o พยัญชนะตน ค ถอดเปน k มากถึง 76.9% (299 ครั้ง) ใชตามเกณฑเพียง 14.9% (58 

ครั้ง)    
o พยัญชนะตน ฆ ถอดเปน k มากกวาที่จะถอดตามเกณฑเปน kh   

o พยัญชนะ จ นอกจากถอดตามเกณฑแลวยังพบถอดเปน j ดวยถึง 47.6% เมื่อเปน
พยัญชนะตน และ 36.3% เมื่อเปนพยัญชนะสะกด   

o พยัญชนะ ช เมื่อเปนตัวสะกด พบวายังถอดเปน ch เหมือนพยัญชนะตนถึง 39.3% ซึ่ง
มากกวาการถอดตามเกณฑเปน t (26.6%) 

o พยัญชนะ ศ และ ส เมื่อเปนตัวสะกด  พบวายังคงนิยมถอดเปน s มากกวาที่จะถอด
เปน t ตามเกณฑ 

o พยัญชนะ ด ก็เชนกัน  เมื่อเปนตัวสะกด ยังคงนิยมถอดเปน d เหมือนกับพยัญชนะตน  
(และมีจํานวนหนึ่งที่ไมถอดเปนอักษรใด เชน เตชะไตรศักด์ิ = Techatrisak) 

o พยัญชนะ ท เมื่อเปนพยัญชนะตน  นิยมถอดเปน t (52.9%) เหมือนกับพยัญชนะสะกด  
มากกวาที่จะถอดตามเกณฑเปน th 

o พยัญชนะสะกด บ จะถอดเปน b มากกวาที่จะเปน p ตามเกณฑ 

o พยัญชนะตน  ผ พ ภ จะนิยมถอดเปน p มากกวาจะถอดเปน ph 

o พยัญชนะ ล นิยมถอดเปน l ทั้งพยัญชนะตนและพยัญชนะสะกด 

o พยัญชนะตน ว นอกจากถอดเปน w ตามเกณฑแลวยังพบวาถอดเปน v จํานวนหนึ่ง 
(35.8%) 
จากรายการที่แจกแจงมา  จะเห็นแนวโนมวาการถอดอักษรไทยเปนโรมันในชื่อสกุลนั้น  

จะไมตรงกับการถายเสียงตามเกณฑของราชบัณฑิตยอยูหลายประการ   ประการแรกที่พบ
เดนชัด  คือการไมแยกถอดเสียงพยัญชนะตนและพยัญชนะสะกดที่แตกตางกันเปนคนละ
ตัวอักษร  เพราะอาจจะมองวาเปนตัวอักษรไทยตัวเดียวกัน จึงถอดเปนอักษรอังกฤษตัว
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เดียวกันดวย เชน ค – k, ช – ch, บ – b, พ – p, ภ – p, ศ – s, ส – s, ล – l,   ประการที่สอง
คือ ตัวอักษรไทยบางรูปจะมีการถอดเปนรูปอื่นนอกเหนือจากเกณฑเปนจํานวนมากพอควร  
เชน  จ ถอดเปน j,  ว ถอดเปน v,  ประการที่สาม คือ ในบางกรณี  ผูใชไมไดพิจารณาเฉพาะ
เสียงอยางเดียวแตพิจารณารูปตัวอักษรดวย ตัวอักษรไทยที่ไมออกเสียงในคํานั้นก็มีการถอด
เปนอักษรอังกฤษดวย  เชน  สุทธิพันธุ - Suttipanta ในขณะที่บางคําก็พิจารณาเฉพาะเสียง 
เชน อุทัยพันธุ - Authaiphan   

 

ตารางผลการประเมินความสอดคลองการถอดอักษรสระไทยเปนโรมนัจากชื่อสกุล 

รูปสระ เกณฑ
ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล จํานวนรูป 

อะ   a a 99.1% 6 

– ั (สระอะ ลดรปู) a a 75.9% u 21.6% 15 

อา a a 91.9% ar 7.4% 12 

รร a, an a 65.5% an 17.1% u 6.8% 

un 5.5% 

11 

อํา am  am 55.5% um 39.1%  

om 2.5% 

7 

อิ  i 88.6% # 10.3% 9 

อี i ee 53.1% i 37.7% e 7.5% 10 

อึ  ue u 56.3% ue 18.8%  

au 9.4% 

7 

อื ue ue 65.3% eu 6.9% u 5.6% 15 

อุ   u u 80% oo 14.7% 9 

อู u oo 50.5% u 47.4% 5 

เอะ e e ea eh (1) 3 

เ– ็ (สระเอะลดรูป) e e 98.7% 2 

เอ e e 77.5% a 15.7% 7 

แอะ ae a (2) i (1) 2 

แอ ae a 53.3% ae 36.4%  

ea 5.8% 

10 
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รูปสระ เกณฑ
ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล จํานวนรูป 

โอะ   o oh (1) 1 

–(สระโอะลดรปู) o o 98.9% 8 

โอ o o 97.9% 6 

เอาะ o or (4) oh (3) o (2) 8 

ออ o o 89.6% or 6.4% 12 

เออะ oe - 0 

เ– ิ (สระเออะลดรูป) oe er 50.5% oe 32.7% 17 

เออ oe er (5) eor (1) ou (1) 3 

เอียะ ia oea (1) 1 

เอีย ia ia 37.4% ie 33.6%  

ea 15.9% 

16 

เอือะ  uea - 0 

เอือ uea ua 53.4% ue 16.1%  

au 8.1% … uea (1) 

23 

อัวะ   ua - 0 

อัว ua ua (21) our (4) ou (2) 3 

–ว– (สระอัวลดรูป) ua ua 70.9% ou 14.9%  

au 5.7% 

11 

ใอ ai ai (60) i (1) 2 

ไอ  ai ai 87.2% i 11.8% 4 

อัย ai ai 99.6% 2 

ไอย ai ai 95.9% ay 2.7% 3 

อาย ai ai 73.2% ay 20.7% 7 

เอา  ao ao 76.7% aw 4.1% o 4.1%  

ou 4.1% 

10 

อาว ao ao (8) aw (3) ow (2) 6 

อุย  ui ui (2) ooy (1) oui (1)  

ouy (1) uy (1) 

5 
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รูปสระ เกณฑ
ราชบัณฑิตยสถาน 

ขอมูลจากชื่อบคุคล จํานวนรูป 

โอย  oi - 0 

ออย oi ory (1) 1 

เอย  oei - 0 

เอือย  ueai uern (1) 1 

อวย  uai uay (16) ouy (3) auey auy  

eay uai uy (1) 

7 

อิว  io  ew (8) iw ue (2) eu iu (1) 5 

เอ็ว  eo - 0 

เอว eo - 0 

แอ็ว aeo - 0 

แอว  aeo aew 64.6% eaw 13.1%  

eo 7.1% aw 5.1% aeo 4% 

10 

เอียว  iao iew (6) eow (3) iaw (3) …  

iao (1) 

14 

ฤ (ออกเสียง ร)ึ, ฤๅ  rue ru (16) rue (4) u (2) ler leu  

lue lur ra re reur (1) 

11 

ฤ (ออกเสียง ร)ิ  ri ri (44) li (5) i(2) er lea (1)  5 

ฤ (ออกเสียง เรอ)  roe rer ler (3) re rir (1) 4 

ฦ, ฦๅ  lue lue (1) 1 

 

ในสวนของสระนั้น  ก็พบวามีสระจํานวนหนึ่งที่ถอดอักษรแตกตางจากเกณฑของ
ราชบัณฑิตยสถาน  ไดแก 

o สระอะลดรูป  พบที่ถอดเปน u จํานวนหนึ่งดวย (21.6%) ซึ่งอาจเกิดจากการเทียบเสยีง
กับคํา เชน run, fun, buck เปนตน   สวน สระอา พบมีจํานวนหนึ่งถอดเปน ar (7.4%) 

แตสวนใหญจะถอดเปน a ตามเกณฑ   ซึ่งสอดคลองกับ รร ทั้งที่มีตัวสะกดตามและที่
ไมมีตัวสะกดวานอกจากถอดเปน a แลว  ยังพบถอดเปน u ดวยจํานวนหนึ่ง 

o สระอํา ซึ่งประกอบดวยเสียง อะ ก็พบวา  นอกจากถอดเปน am แลว  ลําดับตอไปจะ
ถอดเปน um 
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o สระ อิ สวนใหญจะถอดเปน i แตที่พบวาไมถอดเปนตัวอักษรใด  จะเปนคําที่สระ อิ นั้น
ไมใชเสียงสระจริงในคํานั้น  เชน  ศักด์ิ  สมบัติ  เกียรติ 

o สระ อี เปนกรณีที่แตกตางจากเกณฑชัดเจน  เพราะสวนใหญ (53.1%) ถอดเปน ee  ที่
ถอดเปน i มีเพียง 37.7% 

o สระ อึ จะนิยมถอดเปน u มากกวา ue  สวนสระ อื แมสวนใหญจะถอดเปน ue แตก็
พบที่ถอดเปนรูปแบบอื่นๆ บาง เชน eu, u  

o สระอุ และสระอู จะถอดแตกตางกัน  เมวาตามเกณฑจะถอดเปน u เหมือนกัน  แตจาก
ขอมูล จะนิยมถอดสระอูเปน oo มากกวา u 

o สระแอ ก็นิยมถอดเปน a มากกวา ae ซึ่งอาจมากจากการเทียบเสียงคําเชน cat, fat, 

mad  สวนสระแอะไมพบขอมูลที่มากพอจะกลาวถึง 
o สระโอะ สระโอ ดูจะไมเปนปญหา เพราะพบวาถอดเปน o มากถึง 98-99%   สระออ ก็

เชนกัน พบวาถอดเปน o เปนสวนใหญ  แตก็มีบางที่เลือกถอดเปน or  

o สระเออะลดรูป  นิยมถอดเปน er มากกวาถอดตามเกณฑเปน oe 

o สระเอีย นาสนใจวา นอกจากถอดตามเกณฑเปน ia ยังพบวาถอดเปน ie และ ea ใน
สัดสวนมากเชนกัน 

o สระเอือดูจะเปนสระที่เปนปญหาสําหรับผูใชมากที่สุด  เพราะพบถอดตามเกณฑเปน 
uea เพียงตัวอยางเดียว  กวาครึ่งหนึ่งที่พบถอดเปน ua  ซึ่งไปซ้ํากับสระอัว  นอกนั้น
ถอดเปน ue, au 

o สระอัว โดยเฉพาะสระอัวลดรูป  พบวาสวนมากถอดเปนไปตามเกณฑคือ ua แตก็มี
บางที่ถอดเปน ou, au 

o สระใอ ไอ อัย ไอย และ อาย พบวาสวนใหญไมมีปญหาอะไร  จะถอดเปน ai ตาม
เกณฑ  แตมีขอนาสังเกตุวา สระอาย มีพบถอดเปน ay มากพอควร (20.7%) อาจชี้วา
ผูใชพยายามแยกความสั้นยาวของสระ 

o สระเอา อาว  สวนใหญถอดตามเกณฑเปน ao แตก็มีพบถอดแบบอื่นบาง เชน aw ou 

o 

o สวนสระอื่นๆ ที่เหลือ ไดแก สระอุย โอย ออย เอย เอือย อวย อิว เอ็ว เอว แอ็ว และ 
เอียว นั้นไมมีขอมูลมากพอที่จะสรุปใดใด  แตก็มีขอนาสังเกตวา พบที่ถอดตามเกณฑ
นอยมากหรือไมมีเลย  

จากขอมูลที่แจกแจงมา  จึงเห็นไดวาการถอดรูปสระดูจะเปนปญหามากกวาการถอด
รูปพยัญชนะ  ในขณะท่ีปญหาของรูปพยัญชนะสวนหนึ่งมาจากการพยายามถอดตามรูปโดยไม
ใสใจวาเปนพยัญชนะตนหรือพยัญชนะสะกด  ทําใหพยัญชนะบางตัวมีสองทางเลือกใหญๆ เชน 
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kh หรือ k,  th หรือ t   แตปญหาของการถอดสระจํานวนหนึ่งอยูที่ไมรูวารูปที่ควรจะถอดเปน
อยางไรแน  เชน สระเอือ พบถอดแตกตางกันถึง 23 แบบ  สระเอีย 16 แบบ  สระเออลดรูป 17 

แบบ  สระอือ 16 รูป สระเอียว 14 แบบ และจะเห็นวาสระหลายตัวที่ไมมีรูปแบบการถอดเพียง 
1-2 รูปแบบ  แตจะมีหลายๆ รูปแบบในสัดสวนมากพอควร  เชน  สระเอือ ua 53.4% ue 

16.1% au 8.1%, สระเอีย ia 37.4% ie 33.6% ea 15.9%,  สระเอา ao 76.7% aw 4.1% o 

4.1% ou 4.1%,    

6. สรุปเรื่องการถอดอักษรไทยเปนโรมัน 

 การถอดอักษรไทยเปนโรมันเปนความพยายามเขียนคําภาษาไทย ใหอยูในรูปที่ชาว
ตางประเทศสามารถอานหรือเขาใจได   ระบบการถอดอักษรที่เปนยอดปรารถนานั้น ควรชวย
ใหชาวตางชาติออกเสียงไดใกลเคียงกับที่อานในภาษาเดิมและสะทอนใหเห็นถึงรูปตัวเขียนเดิม  
แตในกรณีของภาษาไทยนั้นเปนไปไดยาก  จึงมีระบบการถอดอักษรที่ยอมรับเปน
มาตรฐานสากลอยู  2 แบบ  คือระบบการถอดอักษรไทยเปนโรมันแบบถายเสียงของ
ราชบัณฑิตยสถานซึ่งไดผานการรับรองจากสหประชาชาติเพื่อใชในการเขียนชื่อภูมิศาสตร (UN 

system 1967/2002)  และระบบการถอดอักษรไทยเปนโรมันแบบถอดตัวอักษร (ระบบ 
ISO11940:1998)  เพื่อใชในกรณีตองการคงรูปศัพทเดิมในภาษาไทยไว  นอกจากนี้ ก็ยังมี
ระบบอื่นๆ  บางระบบเปนการเพิ่มเติมระบบของราชบัณฑิตยสถานเพื่อใหเหมาะสมกับงานของ
ตน เชน ระบบของ ALA-LC ซึ่งใชเพื่อทําบรรณานุกรมเอกสารหนังสือไทย   บางระบบก็ใช
เพื่อใหเหมาะกับงานของตน  เชน งานโบราณคดีจะใชระบบแบบศาสตราจารยยอรช เซเดส  
เพราะสามารถเทียบกับภาษาอื่นๆในภูมิภาคนี้ได   บางระบบก็มีความสําคัญในปจจุบันอยาง
ระบบของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ซึ่งใชกับการเขียนชื่อสกุล  ดังจะเห็นไดจาก
ความหลากหลายของการถอดอักษรไทยที่ปรากฏอยูในชื่อสกุลไทยปจจุบัน  บางระบบก็สราง
ขึ้นโดยเฉพาะเพื่อใชสอนภาษาไทยใหชาวตางประเทศ เชน ระบบ Bua Luang WYSIWYS 
เพราะตองการระบบที่ครอบคลุมขอมูลภาษาไทยอยางครบถวน  บางระบบก็เปนการเขียนตาม
สะดวกของผูใช เชน ระบบไทยคาราโอเกะ   การเลือกใชระบบใดนั้น จึงขึ้นกับงานที่ตองการใช
วาระบบใดเหมาะสมกับงานนั้นมากกวา  การจะประเมินระบบใดใด  ก็ตองพิจารณาดวยวา
วัตถุประสงคหลักของระบบนั้นคืออะไร  เชน หากกลาววาระบบของราชบัณฑิตยสถานนั้นไม
เหมาะสม เพราะไมแสดงความตางของวรรณยุกต  ก็ไมถูกตองนัก เพราะระบบที่สรางนี้ไมได
ตองการใชสอนใหชาวตางชาติเขาใจภาษาไทย  แตมีวัตถุประสงคเพื่อใหเขียนคําไทย
โดยเฉพาะชื่อบุคคล ชื่อภูมิศาสตรตางๆ ใหคนตางชาติทั่วไป  เชน นักทองเที่ยวสามารถใช
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อางอิงได  หากจะประเมิน  ก็ควรตองพิจารณาประเด็นวา  เมื่อถอดอักษรไทยดวยระบบนี้แลว  
ไดกอใหเกิดความสับสนไมเปนไปตามที่ตองการหรือไม  
 ระบบการถอดอักษรไทยเปนโรมันของราชบัณฑิตยสถานนั้น  ไมมีปญหาในเรื่องความ
กํากวมของการถอดอักษร  เพราะหากยึดตามหลักเกณฑจริงๆ ทุกคําก็สามารถถอดอักษรไทย
ไดตรงตามกัน  จึงเปนหลักเกณฑที่สามารถยึดเปนมาตรฐานรวมกันได  หากจะมีปญหาถอด
อักษรคําไทยเปนโรมันไมตรงกัน  ก็เปนเรื่องที่ผูถอดอักษรไมไดยึดตามหลักเกณฑที่กําหนด
มากกวา  ซึ่งสามารถแกไขดวยการเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวใหแพรหลาย  อีกทั้งโปรแกรม
ถอดอักษรไทยเปนโรมันที่ผูเขียนพัฒนาและเผยแพรก็สามารถใชเปนเครื่องอํานวยความสะดวก
แกบุคคลทั่วไปไดในระดับหนึ่ง 
 ปญหาเรื่องการไมแยกความสั้นยาวสระ หรือแยกเสียงโอเสียงออออกจากกันก็เปนเรื่อง
ปลีกยอย  ดังที่กลาวมาแลววาการถอดอักษรไทยมีหลายระบบโดยมีวัตถุประสงคการใชตางกัน  
ปญหานี้จึงเปนเรื่องการขาดความเขาใจวาระบบการถอดอักษรไทยเปนโรมันมีใชอยูหลายระบบ  
จึงสามารถแกไขโดยการเผยแพรความรูความเขาใจวาไมจําเปนที่ตองยึดตามระบบของ
ราชบัณฑิตยสถานในทุกกรณี  การเลือกใชระบบใดเปนเรื่องความตองการใชของคนแตละกลุม 
หากตองการทําบรรณานุกรมเอกสารไทยก็ควรใชระบบของ ALA-LC ซึ่งเปนที่ยอมรับของ
หองสมุดทั่วโลก หรือหากเปนชื่อบาลีสันสกฤตที่ตองการถอดใชเพื่อส่ือถึงคําเดิมในภาษานั้นก็
ควรใชระบบการถอดของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว หรือของศาสตราจารยยอรช 
เซเดส   หากผูคนมีความเขาใจความแตกตางกันกลาว  ก็จะไมเกิดคําถามวา ทําไมชื่อทา
อากาศยานสุวรรณภูมิจึงไมไดเขียนเปน Suwannaphum แตถอดเปน Suvarnabhumi เพราะ
เปนการเลือกถอดคําสันสกฤต และหากผูคนมีความรูความเขาใจระบบการถอดอักษรไทยแบบ
ตางๆ  ชื่ อ  สุวรรณภูมิ  นี้ ก็ คงไมพบวามีการ เขียนแตกตางกันอีกหลากหลาย  เชน  
Suwannaphum, Suvarnaphumi, Suvarnbhumi, Suvannaphoum, Suwannaphoum, 

Suwanaphum, Suwannaphoom, Suvarnphumi, Suwannaphoom, Suvarnaphum, 

Suvarnaphum, Suvanaphum, Suvannaphumi, Suvannaphum, Suvannaphum เปนตน  
(จากการคนผาน Google Search เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2548 พบการเขียนชื่อสนามบินสุวรรณ
ภูมิแตกตางกัน 67 แบบ)  
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ตอนที่ 3 

การทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 

 ในตอนนี้จะกลาวถึงหลักของการทับศัพทภาษาอังกฤษเปนไทย  ซึ่งเริ่มตนดวยการ
กลาวถึงระบบเสียงและตัวเขียนในภาษาอังกฤษ  เพื่อเปนพื้นฐานใหผูอานเขาใจความแตกตาง
ระหวางอักขรวิธีภาษาอังกฤษและภาษาไทยและปญหาของการทับศัพทจากภาษาอังกฤษเปน
ไทย   จากนั้นจะกลาวถึงการทับศัพทภาษาอังกฤษตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน  การทับ
ศัพทในระบบอื่น เชน การทับศัพททางการแพทย  การทับศัพทตามหลักภาษาศาสตร  การถาย
เสียงภาษาอังกฤษดวยอักษรไทย และการทับศัพทโดยยึดหลักการถายเสียง ซึ่งจะไดกลาว
เปรียบเทียบความแตกตางของการทับศัพทที่พบ  รวมทั้งจะประเมินการทับศัพทที่พบในขอมูล
คําทับศัพทของราชบัณฑิตยสถานวาเปนไปตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถานมากนอยเพียงใด  
ในสวนทาย  จะกลาวถึงปญหาและขอถกเถียงในเรื่องการทับศัพทภาษาอังกฤษเปนไทย      

1.  การทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 เมื่อมีคําใหมๆ จากภาษาตางประเทศเขามาในภาษาไทย  หลักทั่วไปในการรับเอาคํา
ใหมๆ นี้ คือ ตองสรางคําในภาษาไทยเพื่อรองรับคําเหลานั้น  ซึ่งเรียกวา การบัญญัติศัพท  
หลักการบัญญัติศัพทที่ยอมรับเปนมาตรฐานใชกันมีอยู 3 ประการเรียงตามลําดับ คือ  (1) ให
นําเอาคําไทยมาใชแตตองไมใหไขวเขวกับความหมายเดิม  (2) คิดหาคําจากภาษาบาลี
สันสกฤต  ซึ่งควรเปนคําที่มีใชอยูแลวในภาษาไทยและออกเสียงไดงาย (3) ใหทับศัพทจนกวา
จะหาคําที่เหมาะสมได  (พระยาอนุมานราชธน 2545)  กลาวคือ  เราควรใชคําไทยที่มีอยูหรือ
บัญญัติศัพทเพื่อส่ือความแทนคํานั้นใหไดมากที่สุด  ซึ่งสามารถทําไดหลายวิธี เชน ใชคําไทยที่
มีใชในความหมายนั้นอยูแลว (liver = ตับ) ใชวิธีแปลหรือถอดความ (overhead projector = 

เครื่องฉายภาพขามศรีษะ, immunity = ภูมิคุมกัน, hyperglycaemia = ภาวะเลือดมีน้ําตาลมาก) 
สรางคําใหมจากคําไทยที่มี (fan = พัดลม) สรางคําใหมจากบาลีสันสกฤต (sciences = 

วิทยาศาสตร, globalization = โลกาภิวัตน) แตการหลั่งไหลของขอมูลขาวสารขามประเทศขาม
วัฒนธรรมที่มีมากขึ้นและไรขีดจํากัด อาจทําใหไมสามารถบัญญัติศัพทใชไดทัน ดังนั้น การทับ
ศัพทภาษาตางประเทศจึงเปนวิธีการเฉพาะหนาที่ใชรับมือกับคําตางประเทศที่เขามาใน
ภาษาไทยจนกวาจะมีคําที่เหมาะสม  คําทับศัพทจึงเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก  และคําทับศัพท
จํานวนไมนอย ที่เมื่อใชกันแพรหลาย ก็เปนที่ยอมรับกันมากกวาศัพทที่บัญญัติตามมาทีหลัง  
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การทับศัพทภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญตอภาษาไทย
มาก เพราะภาษาไทยไมไดมีวิธีที่แยกเขียนคําทับศัพทดวยวิธีที่ตางจากคําไทย  คําทับศัพท
ยังคงใชตัวอักษรไทยชุดเดียวกับคําไทยทั่วไป  จึงเปนปญหาที่ตองขบคิดวา  เมื่อคําทับศัพท
ทั้งหลายถูกนําเขามาในระบบของภาษาไทยแลวจะเปนอยางไร  จะแยกอยางไรวาคํานั้นมาจาก
ตางประเทศหรือเปนคําไทยเอง    ผลกระทบที่เกิดกับระบบอักขรวิธีของไทยจะเปนอยางไร  
เหลานี้เปนคําถามที่ตองพินิจพิจารณาอยางถวนถี่ 
 แตกอนอื่น  เราคงตองทําความเขาใจหลักของการทับศัพทซึ่งเปนการถอดอักษรจาก
ภาษาหนึ่งมาสูอีกภาษาหนึ่งวามีกลไกเชนไร  Catford (1965) ไดอธิบายหลักทั่วไปของการ
ถอดอักษรวาประกอบดวยขั้นตอนใหญๆ 3 ขั้นตอน คือ 

 1. แปลงตัวเขียนในภาษาที่หนึ่งเปนหนวยเสียงภาษาที่หนึ่ง 
 2. เทียบหนวยเสียงในภาษาที่หนึ่งเปนหนวยเสียงภาษาที่สอง 
 3. แปลงหนวยเสียงภาษาที่สองเปนตัวเขียนภาษาที่สอง 
 หลักการที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงการปรับเสียงของคําในภาษาที่หนึ่งใหเขากับระบบ
เสียงในภาษาที่สอง  ซึ่งเปนหลักปฏิบัติทั่วไป  เพราะคนที่ใชภาษาที่สองโดยทั่วไปนั้น  ไมอาจ
ออกเสียงทุกเสียงในภาษาที่หนึ่งได  หากในภาษาที่หนึ่งนั้นมีเสียงที่ไมไดใชอยูในภาษาที่สอง  
เชน ในภาษาอังกฤษมีเสียง /ð/ เปนเสียงพยัญชนะตนของคํา “the”  ซึ่งคนไทยทั่วไปที่ไมได
ฝกหัดออกเสียงภาษาอังกฤษมา จะออกเสียงนี้ไมได  จึงตองลากเขาหาเสียงที่ใกลเคียงเสียง
ไทยมากที่สุดคือเสียง /d/  
 นอกจากการเทียบหนวยเสียงระหวางสองภาษาแลว  การเลือกใชตัวอักษรในภาษาที่
สองก็เปนประเด็นสําคัญในการถอดอักษร  เพราะเสียงๆ เดียวอาจแทนไดดวยตัวอักษรมากกวา
หนึ่งตัวอักษรในภาษาที่สอง เชน  เสียงพยัญชนะทาย /n/ ในภาษาไทย  อาจแทนดวยตัวอักษร 
น, ล, ณ,  กรณีเชนนี้ จะเลือกตัวอักษรภาษาที่สองตัวใด  ในขณะเดียวกัน  เสียงที่มาจากภาษา
ที่หนึ่งก็อาจจะถายมาจากตัวอักษรที่ตางกันได  เชน  /f/ อาจมาจากตัวอักษร f (fork), ff (stuff), 

ph (physics), หรือ gh (enough) ก็ได  หากตองการใหอักษรภาษาที่สองสะทอนความแตกตาง
ในภาษาที่หนึ่งดวยจะทําเชนไร   
 จากที่กลาวมานี้  จึงเห็นไดวา  การทับศัพทภาษาอังกฤษนั้นจําเปนตองอาศัยความรู
เปรียบเทียบระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย   ในตอนถัดไป จึงไดนําเสนอความรูพื้นฐาน
เรื่องระบบเสียงและตัวเขียนภาษาอังกฤษ  แลวจึงเปรียบเทียบระบบเสียงของภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย  กอนที่จะนําเขาสูเรื่องหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษตอไป 
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2. เสียงและตัวเขียนภาษาอังกฤษ 

 ในที่นี้จะใชเสียงภาษาอังกฤษสําเนียงอังกฤษ (British English) เปนตัวแทนของ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบนี้  ภาษาอังกฤษมีตัวอักษรทั้งหมด 24 ตัว (ไมแยกตัว
พิมพเล็กตัวพิมพใหญ) และมีหนวยเสียงพยัญชนะ 24 เสียง หนวยเสียงสระเดี่ยว 12 เสียง  และ
หนวยเสียงสระประสม 8 เสียง  (ขอมูลจาก Gimson 2001) ดังสรุปในตารางขางลางนี้ 

ตารางเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ (ดัดแปลงจาก Gimson 2001: 149) 
 ริม

ฝปาก 
ริมฝปาก-

ฟน 
ฟน ปุม

เหงือก 

หลังปุม
เหงือก 

ปุม
เหงือก- 

เพดาน
แข็ง 

เพดาน
ออน 

เสน
เสียง 

ระเบิด p  b   t  d  ʧ  ʤ k  g  

เสียด
แทรก 

 f  v θ  
ð 

s  z  ʃ  ʒ  h 

นาสิก m   n   ŋ  

กึ่งสระ w   l r j   

 

ตารางเสียงสระภาษาอังกฤษ (ดัดแปลงจาก Gimson 2001: 91) 
/iː/ bead /ɔː/ board /eɪ/ pay 
/ɪ/ bid /ʊ/ full /aɪ/ pie 
/e/ bed /uː/ fool /ɔɪ/ foil 
/æ/ bad /ʌ/ bud /əʊ/ bode 
/ɑː/ bard /ɜː/ bird /aʊ/ bowed 
/ɒ/ bod /ə/ accept /ɪə/ beard 
    /eə/ bared 
    /ʊə/ poor 

 

 หนวยเสียงพยัญชนะที่เกิดไดในตําแหนงพยัญชนะทายเทานั้น  คือ /ŋ/ และหนวยเสียง
พยัญชนะที่เกิดในตําแหนงพยัญชนะตนเทานั้น คือ /w/, /h/  นอกนั้นสามารถเกิดไดทั้ง
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พยัญชนะตนและพยัญชนะทาย   นอกจากนี้  พยัญชนะควบกล้ําในภาษาอังกฤษมีไดเปน
จํานวนมาก  และมีไดมากถึง 4 หนวยเสียง  ตัวอยางเชน   ในตําแหนงพยัญชนะตนมี  /pl/, 
/pr/, /pj/, /tr/, /tj/, /tw/, /kl/, /kr/, /kj/, /kw/, …, /spl/, /spr/, /spj/, /str/, /stj/, /skl/, 
/skr/, /skj/, /skw/  ในตําแหนงพยัญชนะทายมี /pt/, /pθ/, /ps/, /tθ/, /ts/, /kt/, /ks/, …, 
/pst/, /tst/, …, /mpts/, /mpst/, … (Gimson 2001: 240-243) 
 ในสวนของความสัมพันธระหวางตัวอักษรและเสียงในภาษาอังกฤษนั้น  หนวยเสียง
หนึ่งอาจเขียนดวยอักษรตางกันได  เชน  /g/ แทนดวย g (good), gg (egg), gh (ghost), gu 

(guilt)  /f/ แทนดวย f (fork), ff (stuff), ph (physics), gh (enough)  เปนตน  ความหลากหลาย
ของตัวอักษรที่แทนเสียงเดียวกันนี้เปนปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงในการทับศัพท  วาตองการใหคํา
ทับศัพทนั้นสะทอนความแตกตางของตัวสะกดหรือไม 

3. เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

 เมื่อเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาอังกฤษกับระบบเสียงภาษาไทย  ก็จะพบวามีบาง
หนวยเสียงที่ทั้งสองภาษามีรวมกัน  และมีบางหนวยเสียงในภาษาอังกฤษที่ไมมีในระบบเสียง
ภาษาไทย   ขอมูลเหลานี้จําเปนสําหรับการทับศัพทภาษาอังกฤษ  เพราะในการทับศัพทจะตอง
มีการเทียบหนวยเสียงระหวางทั้งสองภาษา   จากขอมูลในหัวขอที่แลว  จะพบวาหนวยเสียง
พยัญชนะภาษาอังกฤษจํานวน 16 หนวยเสียงที่มีคูเทียบเสียงในภาษาไทยหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือมีหนวยเสียงภาษาไทยที่มีลักษณะการออกเสียงเหมือนหรือคลายคลึงกับหนวยเสียง
ภาษาอังกฤษนั้น  และมีหนวยเสียงพยัญชนะที่ภาษาไทยไมมีเสียงนั้น 8 หนวยเสียง  สวน
หนวยเสียงสระภาษาอังกฤษ 20 หนวยเสียงนั้น  มีเพียงสามหนวยเสียงที่ไมมีคูเทียบเสียง 
หรือไมมีเสียงในภาษาไทยที่ออกเสียงคลายคลึงกัน   จึงตองนําเสียงที่คนไทยนิยมออกเสียง
สําหรับสระนั้นมาเปนตัวเทียบแทน  ขอมูลที่นํามาเสนอนี้ ผูเขียนสรุปโดยอาศัยงานของอุไรรัตน 
(2529) เปนพื้นฐาน ในสวนของการเทียบเสียงสระนั้น  ในกรณีที่คูเทียบเสียงสระภาษาไทยอาจ
เปนไดทั้งสระสั้นและสระยาว ซึ่งอุไรรัตนแจงโดยใชกฎการสับหลีก  เชน  ภาษาไทยจะเทียบ
เปนเสียงยาวถาตามหลังดวยเสียงพยัญชนะกอง   และจะเทียบเปนเสียงส้ันเมื่อตามดวย
พยัญชนะไมกอง เปนตน  ผูเขียนก็จะเทียบไวทั้งสองเสียง  ดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษกับเสียงพยัญชนะภาษาไทย 

มีคูเทียบตรง เสียงอังกฤษ ตัวอยาง เสียงไทย ตัวอยาง 
ใช /b/ big, lamb /b/ บาน 
ใช /d/ dog, mad /d/ ดี 

ใช /f/ feet, leaf /f/ ฟน 

ใช /s/ sun, pass /s/ สาม 

ใช /h/ heat /h/ หาม 

ใช /m/ make, seem /m/ มา, ตาม 

ใช /n/ neat, gone /n/ นา, ยาน 

ใช /ŋ/ sing /ŋ/ งาน, กาง 
ใช /l/ let, feel /l/ ลาน 

ใช /w/ wet /w/ วาง, กาว 
ใช /j/ yes, pew /j/ ยาก, ลาย 

ใช /p/ post, cheap 

spoon 

/ph/ 
/p/ 

พาน 

ปา, ลาบ 
ใช /t/ take, late 

steak 

/th/ 
/t/ 

ทาน 
ตาม, สาด 

ใช /k/ king, rock 

skin 

/kh/ 
/k/ 

คาน 

กาง, มาก 
ใช /ʧ/ chain, coach /ch/ ชาม 

ใช /r/ road, poor /r/ ราง 
ไมใช /g/ go, leg /k/ กาง, มาก 

ไมใช /ʤ/ jar, edge /c/ จาก 

ไมใช /v/ voice, leave /w/ วาง, กาว 
ไมใช /θ/ thief, cloth /th/ ทาน 

ไมใช /ð/ the, with /d/ ดู 

ไมใช /z/ zoo, rose /s/ สาม 

ไมใช /ʃ/ sheet, cash /ch/ ชาม 

ไมใช /ʒ/ genre, rouge /c/ จาก 
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ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษกับเสียงสระภาษาไทย 

มีคูเทียบตรง เสียงอังกฤษ ตัวอยาง เสียงไทย 
ใช /ɒ/ dock, want /ɔ/, /ɔː/ 
ใช /ɪ/ sit, needed /i/, /iː/ 
ใช /iː/ tree, sea /iː/ 
ใช /e/ bed, head /e/, /eː/ 
ใช /æ/ hand, sat /ɛ/ 
ใช /ɜː/ turn, bird /əː/ 
ใช /ʌ/ cut, son /a/ 
ใช /ɑː/ part, hearth /aː/ 
ใช /ʊ/ wood, full /u/, /uː/ 
ใช /uː/ food, rude  /uː/ 
ใช /ɔː/ war, saw /ɔː/ 
ใช /aɪ/ die, cry /aj/, /aːj/ 
ใช /ɔɪ/ boil, toy /ɔj/ 
ใช /aʊ/ house, cow /aw/, /aːw/ 
ใช /ɪə/ here, idea /iːa/ 
ใช /ʊə/ poor, sure /uːa/ 
ใช /ə/ about, woman /ə/ 
ไมใช /eɪ/ late, day /eː/ 
ไมใช /əʊ/ old, know /oː/ 
ไมใช /eə/ care, air / ɛː/ 

 

 นอกเหนือจากการเทียบเสียงเปนเสียงภาษาไทยแลว   อีกประเด็นหนึ่งที่ตองพิจารณา
ในเรื่องการทับศัพท  คือการเลือกใชอักษรไทยแทนเสียงที่ได   โดยหลักสากลของการถอด
อักษรจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง  คําที่ถอดในภาษาใหมนั้น  ควรจะสะทอนใหเห็นวา
รูปศัพทเดิมนั้นเปนอยางไร   ในกรณีของการทับศัพทภาษาอังกฤษนี้   เราไดเห็นแลววา  เสียง
หนึ่งๆ ในภาษาอังกฤษไมวาจะเปนเสียงพยัญชนะหรือเสียงสระ ถูกแทนดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษไดหลายแบบ  เชน  /f/ แทนดวย f (fork), ff (stuff), ph (physics), gh (enough)  
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/ɑː/  แทนดวย  a (pass), ar (part), ear (heart), er (sergent), al (palm), au (aunt)  ซึ่งตอง
พิจารณาวาในการทับศัพทเปนไทยนั้น  รูปอักษรเดิมที่แตกตางกันนั้น  จะคงไวหรือไม  หากจะ
คงไวอักษรไทยอะไรที่ใชแทนได  เชน กรณี  /f/ ซึ่งเทียบกับหนวยเสียงเดียวกันในภาษาไทยนี้
ได   อักษรไทยที่แทนเสียงนี้มี  ฟ ฝ จะเพียงพอหรือไม   และอักษรตัวเดียวกันในภาษาอังกฤษ 
gh อาจแทนเสียงอื่นไดดวย เชน  แทนเสียง /g/ (ghost)  ในกรณีเชนนี้ควรจะถอดอักษรไทย
ตางจากที่แทนเสียง /f/ ดวย gh หรือไม   และตําแหนงพยัญชนะตน  พยัญชนะทาย มีนัยยะ
สําคัญอะไรหรือไม   นอกจากนี้  ในกรณีที่  ภาษาไทยไมสามารถออกเสียงควบกล้ําแบบ
ภาษาอังกฤษได  เชน /ts/ (quartz), /mpt/ (prompt)  จะใชวิธีเทียบเสียงใหเขาระบบภาษาไทย
และถอดเปนอักษรไทยอยางไร  เหลานี้คือคําถามเบื้องตนที่ตองพิจารณาในการทับศัพท
ภาษาอังกฤษเปนไทย   ซึ่งก็ยังไมไดรวมถึงปญหาเรื่องเสียงวรรณยุกตซึ่งถือเปนหนวยเสียงใน
ภาษาไทยแตไมเปนหนวยเสียงในภาษาอังกฤษ    

4.  หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถานปพ.ศ. ๒๕๓๒ 

 หลักเกณฑการทับศัพทฉบับแรก19  คือ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องบัญญัติศัพท
ฉบับที่ ๑ ในป พ.ศ. 2485  หลักขอแรกคือ “ใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มา
ของศัพท โดยตัดตัวพยัญชนะที่ไมจําเปนออกเสียได  และใหเขียนในรูปที่จะอานไดสะดวกและ
สนิทในภาษาไทย”  จากนั้นเปนการแจกแจงการถอดอักษรพยัญชนะและสระในภาษาเยอรมัน 
ฝรั่งเศส อังกฤษ อิตาเลียน และสเปน  รวมทั้งส้ิน 8 หนากระดาษ  แตก็ดูเหมือนวาหลักเกณฑ
จะไมเปนที่ทราบกันแพรหลาย หรือไมครอบคลุมพอ จึงทําใหแตละแหงแตละบุคคล ไดเพิ่มเติม
วิธีการทับศัพทที่แตกตางกันอยู ดังจะเห็นไดจากการศึกษาของอุไรรัตน (2529) ที่ศึกษาการทับ
ศัพทที่พบในหนังสือพิมพมติชน, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สํานักขาวไทย,  ในงานเขียนของนักแปล
สามคน, ในสารศิริราช, ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยของสอ เสถบุตร, ในพจนานุกรมอังกฤษ-

ไทยของมานิจ ชุมสาย    นอกจากนี้  ก็มีผูแสดงความคิดเห็นตางๆ เกี่ยวกับการทับศัพท
ภาษาตางประเทศ  เชน วัฒนา อุดมวงศ (2526), อัจฉรา วงศโสธร (2526), ภูเก็ต วาจานนท 
(2528),  ฑะณัน จันทรุพันธุ (2528) จนกระทั่งป พ.ศ.2532 จึงมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให
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 กอนหนาประกาศฉบับนี้  มีการการกลาวถึงการทับศัพทภาษาตางประเทศอยูบาง เชน ในวารสาร
สยามสมาคม เลมท่ี 26 ป ค.ศ.1933 (พ.ศ.2476) กลาวถึง “วิธีการทับศัพท” ไว 2 หนา โดยแจงเฉพาะ
ตัวอักษรพยัญชนะจากภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน และลาติน  สวนของสระนั้น
กลาวเพียงวา “แลวแตสําเนียง” 
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ยกเลิกประกาศฉบับที่ ๑ และใหใชประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องหลักเกณฑการทับศัพท
ภาษาอั งกฤษ 20 ซึ่ งมี ร ายละ เอี ยด เพิ่ ม เ ติม เปนอันมาก  ( ในสวนของการทับ ศัพท
ภาษาตางประเทศอื่นๆ นั้น ภายหลังจีงมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีปพ.ศ.2535)  โดย
ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดหลักเกณฑทั่วไปสําหรับใชกับคําตางประเทศ ดังนี้  
 ๑. การทับศัพทใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพทคือเมื่อ
เห็นคําทับศัพทแลวสามารถทราบไดวามาจากคําภาษาอังกฤษคําใด และใหเขียนในรูปที่อานได
สะดวกในภาษาไทย 

 ๒. การวางหลักเกณฑไดแยกกําหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษา
ไปเพราะไมใชการถายเสียงแตเปนการถอดอักษร 
 ๓. คําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, แกส ใน
ที่นี้หมายถึงรูปเขียนที่ใชกันจนติดแลว 
 ๔. คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน 

Victoria = วิกตอเรีย 

Louis = หลุยส 

Cologne = โคโลญ 

 ๕. ศัพทวิชาการซึ่งใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป อาจเพิ่มเติมหลักเกณฑขึ้นตาม
ความจําเปน 

 ในสวนของการทับศัพทภาษาอังกฤษ  ราชบัณฑิตยสถานไดประกาศใชหลักเกณฑโดย
มีสาระสําคัญสองขอแรก คือการถอดสระตามการออกเสียงภาษาอังกฤษแลวเทียบกับเสียงสระ
ภาษาไทย  และถอดพยัญชนะโดยเทียบกับตารางที่กําหนดให   ผูที่จะทับศัพทภาษาอังกฤษให
ถูกตองจึงตองรูกอนวาคํานั้นออกเสียงอยางไร  โดยอาจดูพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  จากนั้นจึง
เปรียบเทียบตัวอักษรตางๆ ในตารางเทียบเสียงสระ และตารางเทียบพยัญชนะ  นอกจากนี้  ยัง
กําหนดการใชเครื่องหมายทัณฑฆาตเพื่อกํากับตัวอักษรที่ไมสามารถออกเสียงไดในภาษาไทย  
และกําหนดรายละเอียดปลีกยอยอื่นๆ รวมเปน 16 ขอ  ดังตอไปนี้ 
 ๑. สระ ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระ
ภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ 
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 กอนหนาประกาศเปนทางการ  ไดมีการเผยแพรหลักเกณฑนี้ในป พ.ศ.2528  ในรายงานการสัมนา
การใชภาษาไทยทางวิทยาศาสตรการแพทย  
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 ๒. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 

 ๓. การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต ใชกํากับพยัญชนะที่ไมออกเสียงในภาษาไทยมี
รายละเอียดดังนี้ 
    ๓.๑  พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทยเสียงเดียว ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาต
กํากับไว เชน 

horn   =   ฮอรน 

Windsor   =   วินดเซอร 
    ๓.๒  คําหรือพยางคที่ตัวสะกดมีพยัญชนะที่ไมออกเสียงเรียงกันหลายตัว ใหใส
เครื่องหมายทัณฑฆาต ไวบนพยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทาย แตเพียงแหงเดียว เชน 

Okhotsk   =   โอค็อตสก 

Barents   =   แบเร็นตส 

    ๓.๓  คําหรือพยางคที่มีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาเสียงตัวสะกด แลวยังมี
พยัญชนะที่ไมออกเสียงตามหลังมาอีก ใหตัดพยัญชนะที่ไมออกเสียงหนาตัวสะกดออก และใส
เครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะตัวสุดทาย เชน 

world   =   เวิลด  ในที่นี้ตัดพยัญชนะที่ไมออกเสียง  “r” 
quartz   =   ควอตซ ในที่นี้ตัดพยัญชนะที่ไมออกเสียง  “r” 
Johns   =   จอนส ในที่นี้ตัดพยัญชนะที่ไมออกเสียง  “h” 

first   =   เฟสต  ในที่นี้ตัดพยัญชนะที่ไมออกเสียง  “r” 
 ๔.  การใชไมไตคู ควรใชในกรณีตอไปนี้ 
    ๔.๑  เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน 

log   =   ล็อก  ใหตางจาก ลอก 

    ๔.๒  เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน 

Okhotsk   =   โอค็อตสก 

 ๕.  การใชเครื่องหมายวรรณยุกต การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมาย
วรรณยุกต ยกเวนในกรณีที่คํานั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใส
เครื่องหมายวรรณยุกตได เชน 

coke   =   โคก 

coma   =   โคมา 
 ๖.  พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพท
ทั่วไป ใหตัดออกตัวหนึ่ง เชน 
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football   =   ฟุตบอล   
 แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไวทั้ง ๒ ตัว โดยใสเครื่องหมาย
ทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย เชน 

cell   =   เซลล 

James Watt   =   เจมส วัตต 

 ถาพยัญชนะซอนอยูกลางศัพทใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางค
หนา และพยัญชนะซอนตัวหลัง เปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป ฉะนั้น การใชพยัญชนะ
ตัวสะกดและพยัญชนะตน จะตางกันตามหลักเกณฑการเทียบพยัญชนะ ในตารางขางทาย เชน 

pattern   =   แพตเทิรน 

Missouri   =   มิสซูรี 
broccoli   =   บรอกโคลี 

 ๗.  คําที่ตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยัญชนะตนของพยางคตัวตอไปดวย 
ใหถือหลักเกณฑดังนี้ 
    ๗.๑  ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพทตองใชรูปไมหันอากาศ 
ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด ของพยางคหนา อีกตัวหนึ่งเพื่อใหเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป 
เชน 

couple   =   คัปเปล 

double   =   ดับเบิล 

    ๗.๒  ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นที่ไมใชสระอะ ใหทับศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไมตองซอนพยัญชนะ เชน 

California   =   แคลิฟอรเนีย  แทนที่จะเปน  แคลลิฟอรเนีย 

general   =   เจเนอรัล           แทนที่จะเปน  เจนเนอรัล 

    ๗.๓  ถาเปนคําที่เกิดจากการเติมปจจัย เชน -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพทตาม
รูปพยัญชนะภาษาอังกฤษดังขอ ๗.๒ อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอน
พยัญชนะตัวสะกดของพยางคตนอีกหนึ่งเพื่อใหเห็นเคาคําเดิม เชน 

sweater   =   สเวตเตอร 
booking   =   บุกกิง 
Snoopy   =   สนูปป 

 ๘.  คําประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน 

cross-stitch   =   ครอสสติตช 

 ยกเวนในกรณีที่เปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม เชน 
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cobalt-60   =   โคบอลต-๖๐ 

McGraw-Hill   =   แมกกรอว-ฮิลล 

 ๙.  คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพทใหเขียนติดกันไป ไมตอง
แยกคําตามภาษาเดิม เชน 

calcium carbonate   =   แคลเซียมคารบอเนต 

night club   =   ไนตคลับ 

New Guinea   =   นิวกินี 
 ๑๐.  คําคุณศัพทที่มาจากคํานามมีการผสมระหวางการทับศัพทกับศัพทบัญญัติ ซึ่งมี
ปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทนั้น ใหถือหลักเกณฑดังนี้ 
    ๑๐.๑  ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา "เปนของ" 
หรือ "เปนเรื่องของ" คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน 

hyperbolic curve   =   (สวนโคง)ไฮเพอรโบลา 
electronic charge   =   (ประจุ)อิเล็กตรอน 

focal length   =   (ความยาว)โฟกัส 

    ๑๐.๒  ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายวา "เกี่ยวของกับ" หรือ "เกี่ยวเนื่องจาก" 
คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานามโดยใชคําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ 
แลวแตความหมาย เชน 

atomic absorption   =   (การดูดกลืน)โดยอะตอม 

electronic power conversion   =   (การแปลงผันกําลังเชิง)อิเล็กทรอนิกส 

    ๑๐.๓  ในกรณีที่การทับศัพทในรูปคํานามตามขอ 10.1 และขอ 10.2 ทําใหเกิด
ความหมายกํากวมหรือคลาดเคลื่อน ใหทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน 

sulfuric acid   =   กรดซัลฟวริก 

feudal system   =   ระบบฟวดัล 

metric system   =   ระบบเมตริก 

hyperbolic function   =   ฟงกชันไฮเพอรโบลิก 

 ๑๑.  คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล ใหทับศัพทตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใชคํา เชน 
ของ แบบ ระบบ ฯลฯ ประกอบตามความหมาย เชน 

Euclidean geometry   =   เรขาคณิตระบบยุคลิด 

Eulerian function   =   ฟงกชันแบบออยเลอร 
Napierian logarithm   =   ลอการิทึมแบบเนเปยร 
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 ยกเวนในกรณีที่คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล เปนชื่อเฉพาะที่เปนที่รูจักกันทั่วไปในแต
ละวงการ ซึ่งอาจสังเกตไดจากการที่ในภาษาอังกฤษไมไดใชอักษรตัวใหญขึ้นตน ใหทับศัพทใน
รูปคําคุณศัพท เชน 

abelian group   =   กลุมอาบีเลียน 

 ๑๒.  คําคุณศัพทเกี่ยวกับชนชาติตางๆ ใหทับศัพทในรูปคํานามที่เปนชื่อประเทศ เชน 

Swedish people   =   คนสวีเดน 

Hungarian dance   =   ระบําฮังการี 
 ยกเวนชื่อที่เคยใชมานานแลว ไดแก 

ประเทศเยอรมนี ใชวา …เยอรมัน เชน ภาษาเยอรมัน 

ประเทศกรีซ ใชวา …กรีก เชน เรือกรีก 

ประเทศไอรแลนด ใชวา …ไอริช เชน ชาวไอริช 

ประเทศเนเธอรแลนด ใชวา …ฮอลันดา เชน ชาวฮอลันดา หรือ …ดัตช เชน ภาษา
ดัตช 

ประเทศสวิตเซอรแลนด ใชวา …สวิส เชน ผาสวิส 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ใชวา …อังกฤษ เชน คนอังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา ใชวา …อเมริกัน เชน รถอเมริกัน 

 สําหรับสหภาพโซเวียต ซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําคุณศัพท ๒ คํา คือ Soviet…และ 
Russian…ใชวา …โซเวียต และ …รัสเซีย เชน 

Soviet Style (of architecture)   =   (สถาปตยกรรม) แบบโซเวียต 

Russian food   =   อาหารรัสเซีย 

 ๑๓.  การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑดังนี้ 
    ๑๓.๑ คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใชใน
ภาษาไทยมาจนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน 

cosmic ray   =   (รังสี)คอสมิก 

gross ton   =   (ตัน)กรอส 

    ๑๓.๒  ถาทั้งคําคุณศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยังไมถือเปนคําไทย ใหทับ
ศัพทตรงตามศัพทเดิม เชน 

Arctic Circle   =   อารกติกเซอรเคิล 

adrenal cortex   =   อะดรีนัลคอรเทกซ 

<iAnnotate iPad User>
Pencil
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    ๑๓.๓  ถาตองการเนนวาคํานามนั้นเปนส่ิงที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพทที่ประกอบ
เปนชนิดหนึ่งของคํานามนั้น อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไว
ระหวางคํานามกับคําคุณศัพท เชน 

normal matrix   =   เมทริกซแบบนอรแมล 

thermosetting plastic   =   พลาสติกชนิดเทอรโมเซตติง 
 ๑๔.  คํายอ ใหเขียนชื่อตัวอักษรนั้น ๆ ลงเปนภาษาไทย ดังนี้ 

A   =   เอ      B   =   บี      C   =   ซี 
D   =   ดี      E   =   อี      F   =   เอฟ 

G   =   จี      H   =   เอช      I   =   ไอ 

J   =   เจ      K   =   เค      L   =   แอล 

M   =   เอ็ม      N   =   เอ็น      O   =   โอ 

P   =   พี      Q   =   คิว      R   =   อาร 
S   =   เอส      T   =   ที      U   =   ยู 
V   =   วี      W   =   ดับเบิลยู      X   =   เอกซ 

Y   =   วาย      Z   =   แซด 

 และใหเขียนโดยไมตองใสจุดและไมเวนชองไฟตามภาษาตนฉบับ เชน 

BBC   =   บีบีซี 
F.B.I   =   เอฟบีไอ 

DDT   =   ดีดีที 
 ๑๕.  คําทับศัพทที่ผูกขึ้นจากตัวยอ ซึ่งอานออกเสียงไดเสมือนคําคําหนึ่ง มิไดออกเสียง
เรียงตัวอักษร ใหเขียนตามเสียงที่ออกและไมตองใสจุด เชน 

USIS   =   ยูซิส 

UNESCO   =   ยูเนสโก 

ASEAN   =   อาเซียน 

 ๑๖.  ตัวยอชื่อบุคคล ใหเขียนโดยใสจุด และเวนชองไฟระหวางชื่อกับนามสกุลตาม
ภาษาตนฉบับ เชน 

D.N. Smith   =   ดี.เอ็น. สมิท 

G.H.D. Cold   =   จี.เอช.ดี. โคลด 
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ตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถานป พ.ศ.2532 

สระ ใช                          ตัวอยาง 
A 

a แอ badminton = แบดมินตัน 
   อะ  aluminium = อะลูมิเนียม 

   อา Chicago = ชิคาโก 

   เอ Asia = เอเชีย 

   ออ football = ฟุตบอล 

ar แอ arrow = แอรโรว  
   อา bar = บาร  
   ออ ward = วอรด 

   เออ Edward = เอดเวิรด 

are แอ mare = แมร  
   หมายเหตุ ยกเวน are (verb to be) ใชอาร  
aa อา bazaar = บาซาร  
   แอ Aaron = แอรอน 

ae อี  Aegean = อีเจียน 

   แอ aerosphere = แอโรสเฟยร  
   เอ sundae = ซันเด 

aea เอีย Judaea = จูเดีย 

aer เออ kaersutite = เคอรซูไทต  
ai เอ Spain = สเปน 

   ไอ Cairo = ไคโร 
air แอ Bel Air = เบลแอร  
ao เอา Mindanao = มินดาเนา 
au อา laugh = ลาฟ 

   ออ Augusta = ออกัสตา 
   เอา Bissau = บิสเซา 
   โอ Auger = โอเจอร  
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สระ ใช                          ตัวอยาง 
   แอ Laughlin = แลฟลิน 

aw ออ lawernce = ลอวเรนซ  
ay เอ Malay = มาเลย  
ayr แอ Ayrshire = แอรเชอร  
E 

e อี  Sweden =  สวีเดน 

   เอ Lebanon = เลบานอน 

   อิ  electronics  = อิเล็กทรอนิกส  
   เอะ Mexico  =  เม็กซิโก 

er เออ Canberra = แคนเบอรรา 
   อา Clerk  =  คลารก  
ere เอีย cashmere  =  แคชเมียร  
ea  อี  Guinea = กินี  
   เอ Dead Sea = เดดซี  
   เอีย Caribbean = แคริบเบียน 

ear แอ Bear =  แบร  
   เอีย  gear =  เกียร  
   อา  Heart  = ฮารต  
   เออ  Pearl Harbour  = เพิรลฮารเบอร  
eau โอ Beaufort  = โบฟอรด  
   อิว Beauty  =  บิวตี  
ee อี  Greenwich  =  กรีนิช  
eer  เอีย  beer  =  เบียร  
ei  อี  Neit  =  นีล  
   ไอ  Einsteinium  =  ไอนสไตเนียม  
   เอ  Beirut  = เบรุต  
eir  แอ  heir  =  แอร  
   เอีย Peirse =  เพียรส  
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สระ ใช                          ตัวอยาง 
   เออ  peirce = เพิรซ  
eo อี  people  =  พีเพิล  
   เอ  Leominster  =  เลมินสเตอร  
   เอีย  Napoleon  =  นะโปเลียน  
   เอียว  Borneo  = บอรเนียว  
eou โอ  Seoul  = โซล  
eu  อิว  leukemia  = ลิวคีเมีย  
   ยุ  Europe = ยุโรป 

   ยู  Euphrates  = ยูเฟรทีส 

   เอีย oleum =  โอเลียม 

   อู  Reuben =  รูเบ็น 

eur เออ fleur-de-lis = เฟลอรเดอลีส  
ew  อิว  New York  =  นิวยอรก  
   โอ  sew  =  โซว  
   อู  Andrew  =  แอนดรูว  
ey เอ Yardley  =  ยารดเลย  
   อี  key  =  คีย  
I 

i อิ  King  =  คิง  
   อี  ski  =  สกี  
   ไอ  Liberia  =  ไลบีเรีย  
ir  เออ  zircon  =  เซอรคอน 

   อี  Pamir  =  ปามีร  
ire  ไอ Ireland  =  ไอรแลนด  
   เออ, เอีย  Hampshire = แเฮมปเชอร, แฮมปเชียร  
ia  เอีย India  =  อินเดีย  
ie อี  riebeckite =  รีเบกไกต  
   เอีย Soviet  =  โซเวียต 
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สระ ใช                          ตัวอยาง 
   อาย pie = พาย 

   ไอ  necktie =  เนกไท 

ier เอีย glacier = เกลเชียร  
iew อิว view  = วิว  
ion เอียน Union =  ยูเนียน  
   อัน lotion = โลชัน 

iu เอีย aluminium = อะลูมิเนียม 
O 

o โอ  Cairo =  ไคโร  
   ออ  Tom  =  ทอม  
   อะ  Washington  =  วอชิงตัน  
   อู  Today  =  ทูเดย  
or ออ  corruption  =  คอรรัปชัน 

   เออ Windsor = วินดเซอร  
ore  ออ  Thomas More = ทอมัส มอร  
   โอ  Ben More = เบนโมร  
oa ออ Broadway  =  บรอดเวย  
   โอ Oakland  =  โอกแลนด  
   อัว Samoa = ซามัว  
oar  ออ board  =  บอรด  
oe  โอ  Joe  = โจ  
   อู  Shoemaker  =  ชูเมกเกอร  
   เออ  goethite  = เกอไทต  
   อี  Phoenix =  ฟนิกซ  
oer เออ oerlikon  = เออรลิคอน  
oi  ออย thyroid  =  ไทรอยด  
   อัว chamois  =  ชามัวส  
oo อุ  foot  =  ฟุต  
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สระ ใช                          ตัวอยาง 
   อู  wood  = วูด  
   อะ  Bloodsworth =  บลัดสเวิรท  
oor อัว Moor  =  มัวร  
   ออ  door  = ดอร  
   โอ Doorn = โดรน  
ou เอา counter  = เคานเตอร  
   อาว ground  =  กราวนด  
   โอ  Boulder  =  โบลเดอร  
   อะ thermocouple =  เทอรโมคัปเปล 

   ออ  Gough  =  กอฟ  
   อุ  soup  =  ซุป  
   อู  Vancouver  =  แวนคูเวอร  
our  ออ bournonite = บอรโนไนต  
   เออ Melbourne  =  เมลเบิรน  
   อัว tour  =  ทัวร  
   โอ  Mourne =  โมรน  
ow โอ bowling  = โบวลิง  
   เอา  Cowpens  =  เคาวเพนส  
   อาว  townhouse  =  ทาวนเฮาส  
   อู  Cowper  =  คูวเปอร  
oy  ออย  Lloyd  =  ลอยด  
U 

u  อะ  Hungary  =  ฮังการี  
   อิว  Cuba  =  คิวบา  
   อุ  Lilliput  =  ลิลลิพุต  
   อู  Kuwait  =  คูเวต  
   ยู  Uranium  =  ยูเรเนียม  
   อิ  busy  = บิซี  
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สระ ใช                          ตัวอยาง 
ur  เออ hurricane  =  เฮอรริเคน  
ure  อัว  Sure  =  ชัวร  
   เออ  lecture  =  เลกเชอร  
   เอียว  Pure  =  เพียวร  
ua  อัว  Guadalupe =  กัวดาลูป  
ue  อิว  Tuesday  =  ทิวสเดย  
   อู  wuestite  =  วูสไทต  
ui  อุ  fruit  =  ฟรุต  
   อู  juice  =  จูซ  
   อิ  circuit  =  เซอรคิต  

   ไอ  
Ruislip 

Northwood 
=  ไรสลิปนอรทวูด 

uir  อิว Muir  =  มิวร  
uy ไอ  Schuyler  =  สไกลเลอร  
   อาย  Guy =  กาย 

Y 

y อิ  Odyssey  =  โอดิสซีย  
   อี  Syria  =  ซีเรีย  
   ไอ  cyclone  =  ไซโคลน  
ye  ไอ  rye  = ไรย  
yr เออ Myrna  = เมอรนา  
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ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอังกฤษเปนไทยตามหลักเกณฑของราชบณัฑิตยสถานป พ.ศ.2532 

พยัญชนะ   พยัญชนะตน   ตัวสะกดและตัวการันต 

ภาษาอังกฤษ ใช ตัวอยาง ใช ตัวอยาง 
b บ base = เบส บ Gibb = กิบบ 

c+a ค cat = แคต ก cubic = คิวบิก 
  +o   cone = โคน          

  +u   Cuba = คิวบา         

  +r   crown = คราวน          

  +l    Cleo = คลีโอ          

c+e ซ cell = เซลล  ซ  Greece = กรีซ 

  +i   cigar = ซิการ          

  +y   cyclone = ไซโคลน          

c (เสียง ช) ช  glacier = เกลเชียร  - -     

  
หมายเหตุ คําที่พยางคสุดทายเปน ca, co และ cer (ที่ออกเสียงเกอร) ซึ่งไทย
เรานิยมใชเสียง ก ใหใช ก 

  ตัวอยาง             

    America = อเมริกา         

    disco = ดิสโก         

    soccer = ซอกเกอร         

ch (เสียง ช) ช Chicago = ชิคาโก ช  Beach  = บีช 
ch (เสียง ค) ค Chios = คิออส ก Angioch = แอนติออก 

-ck         ก Brunswick = บรันสวิก 

  
หมายเหตุ ck เมื่อเปนตัวสะกดและพยัญชนะตนของพยางคตอไปใหใช กก เชน 

Rocky = รอกกี  locket = ล็อกเกต 
d ด dextrin = เดกซทริน ด Dead Sea = เดดซี 
f  ฟ  Fox = ฟอกซ  ฟ  Clifion = คลิฟตัน 
g+e จ  gestagen = เจสตาเจน จ rouge = รูจ 
   +i   engineer = เอนจิเนียร          

  +y   gyro = ไจโร          
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พยัญชนะ   พยัญชนะตน   ตัวสะกดและตัวการันต 

ภาษาอังกฤษ ใช ตัวอยาง ใช ตัวอยาง 
g+a ก galaxy = กาแล็กซี  ก  magnesium  = แมกนีเซียม 

   +e   forget-me-not = 
ฟอรเกตม ี
นอต 

        

   +i    gift  = กิฟต          

   +o    golf  = กอลฟ          

   +u    gulf  = กัลฟ          

   +l   Gladstone = แกลดสโตน          

   +r   grand = แกรนด          

gh ก ghetto = เกตโต ฟ Gough  = กอฟ 
          ก Pittsburgh = พิตสเบิรก 
gh (ไมออก
เสียง) -       - Hugh = ฮิว 

gn (g ไมออก
เสียง)  น gneiss = ไนส  น design = ดีไซน 

  
หมายเหตุ gn ถาเปนตัวสะกดและพยัญชนะตนของพยางคถัดไป แลวออกเสียง 
/ñ/ ใช นญ เชน  Bologna = โบโลนญา  Cognac = คอนญัก 

gu (เสียง กว) กว  penguin = เพนกวิน         

gu (เสียง ก) ก Guildford = กิลดฟอรด ก league = ลีก 

h ฮ Haematite = ฮีมาไทต         

h (ไมออก
เสียง) -  honour = ออเนอร  ห  John = จอหน 

j จ Jim = จิม         

k  ค  Kansas = แคนซัส ก York = ยอรก 

k (เมื่อเปน ก bunker = บังเกอร         

พยัญชนะตน
ของพยางค  

  market = มารเกต         

สุดทาย)   Yankee = แยงก ี         

kh ค khartoum = คารทูม  ก  Sikh = ซิก 
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พยัญชนะ   พยัญชนะตน   ตัวสะกดและตัวการันต 

ภาษาอังกฤษ ใช ตัวอยาง ใช ตัวอยาง 
l ล locket = ล็อกเกต ล Shell  = เชลล 

m ม  micro = ไมโคร ม Tom = ทอม 

n น  nucleus = นิวเคลียส  น  cyclone = ไซโคลน 

  

หมายเหตุ n เมื่อเปนตัวสะกดและมีพยัญชนะ c ch g k qu ฯลฯ ตามแลวทําให
เสียง n ที่เปนตัวสะกดออกเสียงเปน ง ใหถอด n เปน ง เชน 

Anglo-Saxon = แองโกลแซกซัน  function = ฟงกชนั 

Parenchyma = พาเรงคิมา   Frank = แฟรงก 

p พ paraola = พาราโบลา ป capsule = แคปซูล 

  

หมายเหตุ p เมื่อเปนพยัญชนะตนใหใช พ โดยตลอด ยกเวนกลุมพยัญชนะบาง
กลุมที่ไทย นิยมใชเสียง ป ใหใช ป ดังนี ้super-, -pa, -pean, -per, -pia, -pic, -

ping, -pion, -po, -pus และ -py 

  ตัวอยาง             

    superman = ซูเปอรแมน         

    Europa  = ยูโรปา         

    bumper = บัมเปอร         

    topic = ทอปปก         

    shopping  = ชอปปง         

    hippy  = ฮิปป         

    hippo = ฮิปโป         

    olympus = โอลิมปส         

ph ฟ phosphorous = ฟอสฟอรัส  ฟ  graph = กราฟ 

q ก Qatar = กาตาร  ก Iraq = อิรัก 

qu (ออกเสียง 
คว) คว  Quebec = ควิเบก - -     

qu (ออกเสียง 
ค) 

ค Liquor = ลิเคอร  ก  Mozambique = โมซัมบิก 

r ร  radium = เรเดียม ร  barley = บารเลย 

rh ร rhodonite = โรโดไนต  ห  myrrh = เมอรห 
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พยัญชนะ   พยัญชนะตน   ตัวสะกดและตัวการันต 

ภาษาอังกฤษ ใช ตัวอยาง ใช ตัวอยาง 
    murrha  = เมอรรา          

s (+ สระ) ซ silicon = ซิลิคอน ส Lagos = ลากอส 

  (+พยัญชนะ) ส Sweden = สวีเดน - -     

   (เสียง ช) ช Asia = เอเชีย - -     

son (อยูทาย
ชื่อ) 

สัน Johnson = จอหนสัน         

's - -     ส  King's Cup = คิงสคัป 

sc (เสียง ซ) ซ  scene = ซีน         

    (เสียง สก) สก screw = สกรูว สก disc = ดิสก 

sch(เสียง ซ) ซ  scheelite = ซีไลต          

      (เสียง ช) ช schism = ซิซึม         

    (เสียง สก) สก school = สกูล          

sh ช shamal = ชามาล ช harsh = ฮารช 

sk สก skyros = สกิรอส สก task = ทาสก 

sm - -     ซึม protoplasm = 
โพรโทพลา 
ซึม 

sp สป spray  = สเปรย          

    spore = สปอร          

st สต Stanford = สแตนฟอรด          

    strip = สตริป         

  

หมายเหตุ sc sk sp และ st ที่ถอดเปน สก, สก, สป, และ สต ตามลําดับ ถา s 
อยูกลางศัพท และเปนตัวสะกดของพยางคหนา ใหถอด c k p และ t นั้น เปน ค 
ค พ และ ท เชน 

    Wisconsin = วิสคอนซนิ         

    Muskegon = มัสคีกัน         

    asparagus = แอสพารากัส         

    distemper = ดิสเทมเปอร         
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พยัญชนะ   พยัญชนะตน   ตัวสะกดและตัวการันต 

ภาษาอังกฤษ ใช ตัวอยาง ใช ตัวอยาง 
t ท Tasmania = แทสเมเนีย ต Kuwait  = คูเวต 

    trombone 
=

  
ทรอมโบน         

  

หมายเหตุ t เมื่อเปนพยัญชนะตน ใช ท โดยตลอด ยกเวนกลุมพยัญชนะบาง
กลุมที่ไทยเรานิยมใชเสียง ต ใหใช ต ดังนี ้anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; 

ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, - tor, -tre, - tum, -tus และ -ty เชน 
    antibody = แอนติบอดี         

    intercom = อินเตอรคอม         

    computer = คอมพิวเตอร         

    quantum = ควอนตัม         

    zygomata = ไซโกมาตา         

th ท thorium = ทอเรียม ท zenith = เซนิท 

thm - -      ทึม biorhythm = ไบโอริทึม 

            logarithm = ลอการิทึม 

ti (เสียง ช) ช nation = เนชัน -       

    strontium = สตรอนเชียม         

v ว volt = โวลต  ฟ love = เลิฟ 

(เมื่อเปน
ตัวสะกด 

          perovskite  = 
เพอรอฟส
ไกต 

ของพยางค
ตนและ 

                

เปนตัวนําของ
พยางค 

                

ตอไปดวย) - -     ฟว Livingstone = ลิฟวิงสโตน 

w ว Wales = เวลส  ว  cowboy  = คาวบอย 

wh (เสียง ว) ว White = ไวต  - -     

wh (เสียง ฮ) ฮ Whewell = ฮิวเอลล         

x ซ Xenon = ซีนอน  กซ boxer = บอกเซอร 
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พยัญชนะ   พยัญชนะตน   ตัวสะกดและตัวการันต 

ภาษาอังกฤษ ใช ตัวอยาง ใช ตัวอยาง 
            oxford = ออกซฟอรด 

            onyx = โอนิกซ 

y ย Yale = เยล ย key = คีย 

z ซ  zone = โซน ซ  Vaduz = วาดุซ 

 หมายเหตุ             

  ๑. คําหรือพยางคที่มีพยัญชนะตนหลายตัว และตัวหนาไมออกเสียง เมื่อเขียนทับ
ศัพทเปนภาษาไทย ไมตองใสพยัญชนะตัวที่ไมออกเสียง เชน  
    gnat  =  แนต         

    knight = ไนต         

    psycho = ไซโค         

    pneumonia = นิวมอเนีย         

  ๒. วิสามานยนาม ที่ในภาษาอังกฤษออกเสียงเฉพาะพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไว
ในตาราง ใหถอดตามการออกเสียง เชน 

    Worcester = วูสเตอร         

    Marble Arch = มารบะลาช       

 
เกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถานนี้  จะมีรายละเอียดคอนขางมาก  เมื่อเทียบ

กับประกาศฉบับแรก  ประเด็นที่นาสนใจในหลักเกณฑการทับศัพทระบบนี้ ไดแก 

1. ในระบบนี้  การเทียบเสียงระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทยเปนปจจัยพื้นฐาน  
ผูใชตองรูกอนวาคําภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงอยางไร  ซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ   

2. ในสวนของสระจะยึดตามเสียงที่เทียบได  ยกเวนกรณีที่เปนเสียง /ə/ ของพยางคที่
ไมลงเสียงหนัก  จะถอดโดยถือเสมือนวาพยางคนั้นออกเสียงหนัก  ไมไดถอดเปนเสียงเออะ  
เชน  badminton /bædmintən/  ถอดเปน แบดมินตัน, careless /keələs/ ถอดเปน แครเลส, 

column /kɒləm/ ถอดเปน คอลัมน   
3. ในสวนของพยัญชนะจะเลือกใชอักษรกลางและอักษรตํ่าไทยที่มีเสียงใกลเคียงกับ

เสียงภาษาอังกฤษนั้น  ไมนําเสียงสูงมาใชยกเวน ส ที่ยอมใหใชเมื่อเปนอักษรนํา (สวีเดน, สก
รูว) หรือเปนพยัญชนะสะกด (ลากอส, ดิสก)  การใชอักษรกลางหรือตํ่านี้มีความเหมาะสม
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มากกวาการใชอักษรสูงเพราะพยัญชนะตนนี้ มีผลตอเสียงวรรณยุกตภาษาไทย  เชน  
superman ถอดเปน ซูเปอรแมน ยอมเหมาะกวาถอดเปน สูเปอรแมน    

4. เสียงพยัญชนะที่ภาษาอังกฤษไมมีคูเทียบเสียงภาษาไทย  ก็จะลากเขาเสียงไทยและ
อาจถอดดวยตัวอักษรเดียวกับเสียงอื่นๆ ได  เชน /z/ ลากเขาเสียง /s/ ในภาษาไทยและถอด
ดวยตัวอักษร ซ ซึ่งเปนตัวเดียวกับที่ใชถอดเสียง /s/ ในภาษาอังกฤษดวย (zone = โซน, 
silicon = ซิลิคอน),  /θ/ ลากเขาเสียง /th/ ในภาษาไทยและถอดดวยตัวอักษร ท  เหมือนเสียง 
/t/ ในภาษาอังกฤษที่เทียบกับ /t/-/th/ ในภาษาไทย  (thin - ทิน),  หรือแมแต /ð/ ที่ควรลาก
เขาเสียง /d/ แตเนื่องจากภาษาอังกฤษเขียนดวย th เสมอและภาษาไทยก็ไมแยกความตาง
ระหวาง /θ/ และ /ð/ จึงถอดดวย ท เหมือนกัน  (leather = เลเทอร)    

5. ในบางกรณี  แมภาษาอังกฤษใชเสียงเดียวกัน  แตเขียนตางกัน  เมื่อถอดเปน
อักษรไทยอาจใชอักษรตางกันได  เชน  เสียง /ʃ/ ในคําตอไปนี้ sugar = ซูการ, sheet = ชีท 
เปนตน  แตในบางกรณี   พยัญชนะมีเสียงเดียวกันแตเขียนตางกัน เมื่อถอดเปนอักษรไทยใช
อักษรเดียวกัน เชน f และ ph ที่แทนเสียงพยัญชนะตน /f/ จะถอดเปน ฟ ทั้งคู (fox = ฟอกซ, 
phosphorous = ฟอสฟอรัส), f และ gh ที่แทนเสียงพยัญชนะสะกด /f/ ก็จะถอดเปน ฟ ทั้งคู 
(roof = รูฟ, graph = กราฟ), c และ k ที่แทนเสียงเดียวกัน /k/ ในภาษาอังกฤษ  จะถอดเปน ค 
เหมือนกัน (car = คาร, key = คีย) 

6. ในสวนของพยัญชนะสะกด  จะปรับใหเขากับเสียงพยัญชนะสะกดในภาษาไทย  
บางมาตราใชตัวสะกดเดียว เชน แมกก (ก) บางมาตราใชตัวสะกดมากกวาหนึ่ง เชน แมกบ (ใช 
บ ป ฟ) แมกด (ใช ด ต ท จ ช ซ ส)  การใชรูปตัวสะกดที่ตางกัน  ทําใหสามารถแยกความตาง
ของเสียงเดิมในภาษาอังกฤษได  เชน  ในมาตราแมกด แตละเสียงในภาษาอังกฤษจะถอดเปน
อักษรไทยตางกัน ไดแก  /t/ (Kuwait = คูเวต),  /d/ (dead = เดด), /θ/ (zenith = เซนิท), /ʒ/ 
(rouge = รูจ), /ʃ/ (beach = บีช), /s/ (goose = กูส)  ในมาตราแมกบ  ไดแก /b/ (rib = ริบ), 

/p/ (lip = ลิป), /f/ (roof = รูฟ)   ในกรณีแมกกนั้น  แมวาภาษาอังกฤษมีเสียง /k/ และ /g/ ซึ่ง
เราจะเทียบเปนเสียง /k/ ในภาษาไทยทั้งสองเสียง  จึงเลือกแทนดวยอักษร ก เหมือนกัน  แต
ตัวสะกดภาษาอังกฤษอาจเขียนตางกันได  เชน /k/ cubic, quick,  /g/ dog  การถอดตัวสะกด
เปน ก เพียงตัวเดียว  จึงไมสะทอนความตางที่อยูในภาษาอังกฤษ 

7. ในกรณีที่เปนเสียงพยัญชนะประสมที่คนไทยออกเสียงไมได  เกณฑของ
ราชบัณฑิตยสถานกําหนดใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตที่ตัวอักษรที่ไมออกเสียงในภาษาไทย  
เชน  Okhotsk = โอค็อตสก, Barents = แบเร็นตส  เพราะคนไทยจะออกเสียงพยัญชนะสะกด
ตัวแรกเทานั้น   ในกรณีพยัญชนะประสมที่เปนพยัญชนะตนนั้น  สวนมากภาษาไทยจะออก
เสียงไดแบบอักษรนํา  เชน stick = สติก, sweater = สเวตเตอร   แตในกรณีเปนพยัญชนะ
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ประสมที่ไมมีในภาษาไทยก็จะลากเขาเสียงพยัญชนะเด่ียวและไมถอดพยัญชนะที่ไมออกเสียง
นั้น เชน pneumonia /njuːməʊnɪə/ = นิวมอเนีย   

8. ในระบบนี้จะไมใสเครื่องหมายวรรณยุกต   จะใสเฉพาะกรณีจําเปนที่คําทับศัพทนั้น
อาจสับสนกับคําไทย  เชน coma = โคมา, coke = โคก  เพราะถือวาภาษาอังกฤษไมมี
วรรณยุกตจึงไมตองแสดงในคําไทย แตถึงกระนั้น  ก็มีผูใหความเห็นในเชิงวาทําใหอานออก
เสียงไมเปนไปตามระบบอักขรวิธีภาษาไทย  (ภูเก็ต วาจานนท 2528, วัฒนา อุดมวงศ 2526, 
กาญจนา นาคสกุล 2548)  เชน  เขียน คอมพิวเตอร  แตอาน [คอม-พิ้ว-เตอ]    เขียน พลาส-

เตอร แตอาน [พลาด-สะ-เตอ]  เขียน  คารบอเนต  แตอาน [คา-บอ-เหนด]  คือ ผูที่จะอานคํา
เหลานี้ไดถูกตอง คือ ผูที่รูวาคําเดิมในภาษาอังกฤษอานอยางไร  เพราะถาอานแบบหลัก
ภาษาไทยแลวจะเปนอีกแบบ  ปญหาที่ควรพิจารณาคือ  การเพิ่มคําทับศัพทมาในภาษาไทย
มากขึ้นเรื่อยๆ จะสงผลตอความเขาใจหลักการอานออกเสียงภาษาไทยหรือไม  ภาษาไทยก็อาจ
มีคํายกเวนที่ไมไดออกเสียงตามหลักอักขรวิธีภาษาไทยมากขึ้น  หากคิดวา  ก็เปนเรื่องยกเวน
เฉพาะคําที่เปนภาษาตางประเทศ  แตเราจะรูไดอยางไรวา  คําตางๆเหลานี้ เมื่อทับศัพทใชกัน
ไปเปนเวลาเนิ่นนาน  จะแยกออกจากคําไทยอยางไร  ซึ่งก็มีคําตางประเทศจํานวนมากที่รับเขา
มาในภาษาไทยจนมองเปนคําไทยไปแลว  จึงเปนประเด็นปญหาที่ตองการการถกเถียงอยาง
กวางขวาง 

จากท่ีกลาวมาทั้งหมด  ระบบของราชบัณฑิตยสถานเปนระบบที่ไดวางหลักเกณฑ
ตางๆ ไวเปนอยางดี  แตก็ยังมีบางประเด็นที่มีผูใหความเห็นเพิ่มเติม  นอกจากเรื่องของการใส
เครื่องหมายวรรณยุกต  ก็มีเรื่องของการสืบกลับสูคําเดิม  ซึ่งเปนประเด็นที่ทางการแพทยให
ความสําคัญมาก  และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทางการแพทยไดวางหลักการทับศัพทที่แตกตางออกไป  
ดังจะกลาวในตอนตอไป 

5. การทับศัพทภาษาอังกฤษระบบอื่นๆ  

 นอกเหนือจากการทับศัพทภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถานแลว  
ยังมีการทับศัพทภาษาอังกฤษในระบบอื่นๆ  ไดแก  การทับศัพททางการแพทย  ซึ่งเปนการทับ
ศัพทในวิชาชีพและทางราชบัณฑิตยสถานก็รับรองใหมีไดตามความจําเปนในวิชาชีพนั้น การ
ทับศัพทตามหลักภาษาศาสตรซึ่งอุไรรัตนไดเสนอไวในป พ.ศ. 2529    การทับศัพทแบบถาย
เสียงเปนภาษาไทยตามแบบที่วัฒนา อุดมวงศเสนอในป พ.ศ. 2526 



อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ 

 

138 

 

5.1 การทับศัพททางการแพทย 

 บุคคลที่มีความสําคัญตอการทับศัพททางการแพทย คือ ศาสตราจารย นายแพทย อวย 
เกตุสิงห บรรณาธิการคนแรกของสารศิริราชต้ังแตป พ.ศ. 2493  ที่ไดพยายามทับศัพทคํา
ภาษาอังกฤษทั้งหมดยกเวนชื่อบุคคล  ซึ่งวิธีการทับศัพทนี้ก็ไดมีการปรับปรุงและพัฒนาตอมา
จนเปนที่ยอมรับและรูจักกันวาเปนวิธีทับศัพททางการแพทย หรือการทับศัพทแบบสารศิริราช 
ซึ่งแตกตางไปจากหลักเกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน  เชน ใช “ดัยนามิก” แทนที่จะ
เปน “ไดนามิก”    โดยมีเหตุผลสําคัญคือ ตองการใหสามารถเขียนกลับเปนคําเดิมใน
ภาษาอังกฤษไดสะดวกมากขึ้น   ตัวอยางเชน  คําวา  “thyroid” และ “typhoid”  หากทับศัพททั้ง 
th และ t ดวย ท เหมือนกัน  ก็จะไดคํา “ไทรอยด” และ “ไทฟอยด” ตามลําดับ   แตปญหาอาจ
เกิดขึ้นได  ถาผูใชตองการเขียนกลับเปนคําเดิมและไมทราบมากอนวาคําเดิมเขียนอยางไร  ก็
อาจเขียนกลับเปนคําวา “tiroid” และ  “tiphoid” ได  ซึ่งก็มีตัวอยางจริงที่  สมชัย บวรกิตติ  
(2545) ไดยกมาแสดงใหเห็นวามีการเขียน “ทัยโรโทรปน” กลับเปน *“Tyrotropin” แทนที่จะเปน 
“Thyrotropin” ศัพททางการแพทยจึงควรมีวิธีการทับศัพทที่แตกตางออกไป  อยางไรก็ตาม  
ราชบัณฑิตยสถานไดพิจารณาเหตุผลความจําเปนของการทับศัพททางการแพทยในลักษณะนี้  
และยอมรับใหมีการทับศัพทที่แตกตางไปไดหากเปนความจําเปนในวิชาชีพนั้นๆ  (ดู
รายละเอียดใน อวย เกตุสิงห 2545)    
 สําหรับหลักเกณฑในการทับศัพททางการแพทยหรือการทับศัพทแบบสารศิริราช 
ศาสตราจารย นายแพทย อวย เกตุสิงห (2545) ไดกลาวสรุปไวดังนี้ 
 ๑. พยายามใหไดสําเนียงใกลเคียงภาษาเดิมมากที่สุด. ขณะเดียวกันก็ระลึกอยูวา  
เปนไปไมไดที่จะเขียนคําไทยใหมีสําเนียง “เหมือน” คําอังกฤษอยางแทจริง.  เพราะฉะนั้น ถามี
เหตุผลดานอื่นก็ยอมใหมีความผิดเพี้ยนในเรื่องสําเนียงบาง. 
 ๒. พยายามสะกดคําไทยใหผูอานสามารถคิดยอนกลับไปไดวา  คําภาษาอังกฤษนั้น
เขียนอยางไร,  ใหสามารถคนพจนานุกรมภาษาอังกฤษไดสําหรับคําที่ไมรูจัก.  ทั้งนี้เพราะคํา
แพทยมีจํานวนมากมาย.  ไมมีใครสามารถจําหมดทุกๆ คําได.  ทุกคนตองอาศัยพจนานุกรม  ถา
ไมรูวาคําสะกดอยางไร  การคนพจนานุกรม  ก็ลําบาก.  นอกจากนั้นยังมีคําที่ออกเสียง
เหมือนกัน,  แตเขียนตางกัน  และความหมายตางกัน ตองการใหสามารถแยกคําเชนนี้ออกจาก
กันไดดวย. 
 เพื่อใหไดผลที่กลาวนี้ จึงจําเปนตองมีวิธีเขียนขึ้นใหมสําหรับพยัญชนะและสระบางตัว,  
และพยายามเก็บตัวอักษรในคําภาษาอังกฤษใหหมดทุกตัว.  ความพยายามนี้ไมสามารถทําให
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ไดผลรอยเปอรเซ็นต  เพราะเหตุผลทางภาษา.  ยังมีอีกมากคําที่วิธีเขียนยังไมลงตัวตามเกณฑที่
วางไว ตองถือเปนขอยกเวน.  แตคําเหลานี้คงไมเปนที่ยุงยากนักสําหรับผูที่มีความรูวิชาแพทย. 
 คณะอนุกรรมการบัญญัติศัพทแพทยไดวางหลักสําหรับการใชคําทับศัพทไว ๓ ขอ, คือ 
(๑) คําที่ยังไมมีคําไทยแทน, (๒) คําที่มีความหมายยืดยาว, (๓) คําที่มีความหมายหลายอยาง
ตางๆ กัน. 
 การทับศัพทแบบสารศิริราชมีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด สมชาย ลุวี-
ระ (2516) มองพัฒนาการออกเปนสองยุคตามวาระของบรรณาธิการ  โดยยุคแรกมี
ศาสตราจารย นายแพทย อวย เกตุสิงหเปนบรรณาธิการ เริ่มต้ังแต ป พ.ศ. 2492  ในระยะแรก
จะเนนการทับศัพทใหอานไดใกลเคียงกับภาษาเดิมมากกวายึดตัวเขียน  เชน เพ็นนิซิลลิน ใช น 
สองตัวขณะที่คําอังกฤษใช n ตัวเดียว  และพยายามคงตัวสะกดไวเทาที่จําเปน  ตัวอักษรที่ไม
ออกเสียงก็จะใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไว  มีการใชรูปวรรณยุกตกํากับเสียง (แตตอมาก็เลิกใช
วรรณยุกตกํากับ) และเขียนคําทับศัพทติดไปกับคําไทย  มีการใชตัวอักษร ธ  แทน th  ในปที่ 3 

มีการแยก y ออกจาก i โดยการใช ย  และตอมาในปที่ 7 จึงมีการใช ฆ แทน ch และใช ฅ แทน 
k (เพื่อแยกความตางจาก ค ที่ใชแทน c) พอกาวเขาปที่ 21 ของสารศิริราช  นายแพทยสมชัย  
บวรกิตติเปนบรรณาธิการคนตอมา ถือเปนการเขาสูยุคที่สอง มีการเปลี่ยนแปลงโดยทับศัพท
แบบยึดการถอดอักษรเปนสําคัญมากขึ้น  และเริ่มมีการใชเครื่องหมายพินทุกํากับพยัญชนะ
สะกดแทนการใชเครื่องหมายทัณฑฆาตในป พ.ศ. 2513 เชน  เขียน  สตรีรอยฺด  แทนที่จะเขียน  
สตรีรอยด, เขียน โคบอลฺท แทน โคบอลท  (ขอมูลจาก ภูเก็ต 2516) เพราะมองวาคํา
ภาษาอังกฤษนั้นออกเสียงตัวสะกดทั้งหมด  แตวิธีการใชพินทุนี้ก็ไมเปนที่นิยมใชกันนัก  เพราะ
ทําใหคําดูเปนบาลีสันสกฤตมากกวาจะเปนคําไทย  การใชตัว ฅ แทน k ตอมาก็ไมเปนที่นิยม  
จึงกลับมาใช ค แทนเหมือนเดิม 
 ตารางเทียบอักษรอังกฤษเปนไทยขางลางนี้  เปนขอมูลที่ผูเขียนสรุปจากอวย เกตุสิงห 
(2528) และ อุไรรัตน บุญภานนท (2529) และจากการวิเคราะหเพิ่มเติมจากขอมูลจากบทความ
ในสารศิริราชจํานวนหนึ่ง 

ตารางเทียบอักษรอังกฤษเปนไทยตามวิธีทับศัพททางการแพทย 

b บ  (betahydroxy – บีตาอัยดร็อกซีย)  บ (scrub สครับ) 
c ค (carcinoma คารศิโนมา)  ค (endoscopic เอ็นโดสโคปค) 

ศ (cytology ศัยโตโลยีย) 
ซ (calcium แคลเซียม) 

ch ฆ (choledochal โฆลีโดคัล),  ฆ (arachnoid อะแร็ฆนอยด) 
ช (charcot-marie-tooth ชารโคต-มารี-ทูธ) 
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d ด (deaminase ดีอะมิเนส)  ด (computed คอมพิวเต็ด) 
f ฟ (fructose ฟรุคโตส) 
g ก (glucose กูลโคส),  ก (magnetic แม็กเนติค) 

จ (glycogen กลัยโคเจน),  
ย (histology ฮสิโตโลยีย) 

h ฮ (haemo-pneumothorax ฮโีม-ปนิวโมธอแรกซ),   
ห (ไมพบตัวอยาง) 

j จ (jejunum เจจูนัม),   
จย (ไมพบตัวอยาง) 

k ค (ketosis คีโตสิส)  (ฅ cork คอรฅ) 
l ล (lateral แลเตอรัล)  ล (castal คอสตัล) 
m ม (ammonia แอมโมเนีย)  ม (calcium แคลเซี่ยม) 
n น (neurofilament นิวโรฟลาเมนท)  น (insulin อินสุลิน) 
ng งก (necrotizing นีโครไทซงิก) 
nx งซ (larynx ลาริยงซ) 
p พ (plasma พลาสมา), พ (hymenoptera ฮยัมีน็อพเทอรา),  

ป (propionate โปรปโอเนต)  ป (transpeptidase ทรานสเปปติเดส) 
[หลัง s] ป (spondylosis สปอนดัยโลสิส) 

ph ฟ (phosphatase ฟอสฟาเทส) 
q ค (squamous สความัส) 
r ร (roentgen เรินตเก็น)  ร (infraorbital อินฟราออรบิตัล) 
s ส (sucrose สูโครส)  (ซ) (sodium โซเดียม) 
sh ฌ (shock ฌ็อคฅ ) 

t ท (tomography โทโมกราฟย), ท (host โฮสท) 
ต (topography โตโมกราฟย),  ต (propionate โปรปโอเนต) 
[หลัง s] ต (testosteron เทสโทสเตอโรน) 
ซ (technetium เทฆนีเซียม) 

th ธ (thyroid ธัยรอยด)  ธ (bismuth บิสมัธ) 

v ว (virus ไวรัส)   
ฟว (grave เกรฟว) 
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w ว (weil ไวล) 

x กซ (dextran เด็กซแตรน) 
y ย (tetracycline เตตราศัยคลิน) 

 - ิย (glutamyl กลูตามิยล)  
- ีย (histology ฮิสโตโลยีย) 

z ซ (necrotizing นิโครไทซิงก)  ซ (Katz แคทซ) 
ทซ (ไมพบตัวอยาง) 

a เ- (propionate โปรปโอเนต),  
แ- (calcium แคลเซียม),  
-ะ (vaccine วัคซีน),  
-า (betahydroxy – บีตาอัยดร็อกซีย) 

e  - ี (preaxial พรีแอกเซียล) 
เ- (tetracycline เตตราศัยคลิน) 

eu - ิว (pneumocystis ปนิวโมศิยสติส) 
eum เ- ียม (luteum ลูเทียม)  

เ-อัม (ileum ไอเลอัม) 
i ไ- (mitral ไมตรัล),  

- ิ (chromatin โฆรมาติน),  
- ี (ไมพบตัวอยาง) 

o โ- (cholesteral โฆเลสเตอรอล),  
-อ (paracetamol พาราเศตาม็อล) 

u - ุ (insulin อินสุลิน)   
- ู (glutamyl กลูตามิยล) 
- ั (bacilus แบศิลลัส)  

 

 กลาวโดยสรุป  จะเห็นวา การทับศัพททางการแพทยมีความตางจากเกณฑของ
ราชบัณฑิตยสถานที่ชัดเจนบางประการ  เชน  มีการใชตัวอักษร ฆ แทน ch, มีการใช ศ แทน 
c, มีการใช ธ แทน th, มีการใช  - ัย แทน y และมีการคงรูปพยัญชนะที่ไมออกเสียงโดยใช
เครื่องหมายทัณฑฆาตซึ่งรวมถึงการใชในตําแหนงพยัญชนะตนดวย (pneumocystis ปนิวโมศิย
สติส)  แมวาการทับศัพททางการแพทยจะไดพิจารณาปญหาการถอดคํากลับเปนรูปเดิม  โดย
กําหนดใหรูปอักษรที่ตางกันแมวาจะแทนเสียงเดียวกัน  ก็จะถอดเปนอักษรไทยที่แตกตางกัน  
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เชน  กรณีของ t และ th ที่แทนเสียง /t/ จะถอดเปน ท และ ธ ตามลําดับ  หรือ  ตัวอักษร c, s, 
ps ที่แทนเสียง /s/ จะถอดเปน ศ ส และ ปส ตามลําดับ   แตอุไรรัตน  (2529:141) ก็ชี้ใหเห็นวา
วิธีการนี้ไมถูกนํามาใชทั้งระบบ  โดยพบวาในบางรูปอักษรที่ตางกันแตแทนเสียงเดียวกัน  ยังคง
ถอดเปนอักษรไทยตัวเดียวกัน  เชน  f, ph, gh ซึ่งแทนเสียง /f/  จะถอดเปน ฟ  ทั้งหมด  
ประเด็นนี้จึงมีคําถามที่นาสนใจวา  จําเปนตองแยกความตางของตัวอักษรเพื่อใหเปนเหมือนกัน
ทั้งระบบหรือไม   หากทําแลวผลจะเปนอยางไร  ซึ่งจะไดอภิปรายในตอนตอไป 
 อยางไรก็ตาม  เปนที่นาสังเกตวา  ในปจจุบัน  ผูเขียนใน สารศิริราช จะนิยมใชคํา
ภาษาอังกฤษปนไปกับขอความภาษาไทยโดยไมทับศัพทมากขึ้น  และจะเลือกใชคําไทยแทนก็
ตอเมื่อคํานั้นมีคําไทยที่ส่ือความไดตามที่ตองการ  จึงจะใชคําไทยแลววงเล็บคําภาษาอังกฤษไว  
ดังแสดงในตัวอยางตอไปนี้ (ดูคําที่ขีดเสนใต)  

“ถาผูปวย  ปวยดวยภาวะอะไรก็ตามที่ทําใหเกิด bacteremia ก็มีโอกาสเกิด meningitis 
ได” (ฉบับที่ 5, 2548, น.151) 

“เกิดบริเวณ tarsometatarsal joints รูปแบบนี้พบไดบอยรองลงมา ทําใหเกิดเทาผิดรูป
เปนลักษณะ rocker bottom” (ฉบับที่ 1, 2547, น.34) 

“เปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ํายาสกัดทั้งสามชนิดทาง biological assay โดยศึกษาใน
คน (in-vivo study) โดยทําการทดสอบทางผิวหนัง (skin prick test)” (ฉบับที่ 6, 2546) 

“พบวา disease free survival ที่ระยะ 6 เดือน สําหรับโรคระยะที่ I-IIb” (ฉบับที่ 12, 

2546, น.701) 
“สถานที่อยูของผูปวยก็เปนปจจัยหลักของความซุกของ bacteriuria” (ฉบับที่ 5, 2547, 

น.243) 
“ไดรับการวินิจฉัยวาเปน severe pre-eclampsia/eclampsia  ผลการตรวจอัลตราซาวด
ชองทองเขาไดกับ abruptio placentae” (ฉบับที่ 6, 2548, น.200) 

5.2 การทบัศพัทตามหลักภาษาศาสตรตามขอเสนอของอุไรรัตน 

 อุไรรัตน (2529) ไดศึกษาและวิเคราะหการทับศัพทภาษาอังกฤษที่ใชจริงจากแหลง
ตางๆ  ไดแก  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยของ มล.มานิจ 
ชุมสาย พจนานุกรมอังกฤษ-ไทยของ สอ เสถบุตร  ขาวจากสํานักขาวไทย  หนังสือพิมพมติชน 
หนังสือพิมพสยามรัฐ  หนังสือพิมพไทยรัฐ  สารศิริราช  งานเขียนของ ปราศรัย รัชไชยบุญ  อบ 
ไชยวสุ และ ประมูล อุณหธูป   ผลการวิเคราะหพบวาแตละระบบมีการทับศัพทดวยเกณฑที่
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แตกตางกันอยู  และเกณฑที่แตละระบบใชก็ไมคงที่วาจะยึดเสียงเปนหลักอยางเดียว  หรือยึด
รูปอักษรดวย 

 อุไรรัตน  จึงเสนอใหใชแนวคิดเรื่องระบบการถอดอักษรของ Catford (1965) เปนหลัก
ในการกําหนดระบบการถอดอักษรจากอังกฤษเปนไทย  โดยเรียกระบบนี้วาเปนการทับศัพท
ตามหลักภาษาศาสตร    โดยยึดหลักสําคัญคือถอดอักษรตออักษร  และพิจารณาเปรียบเทียบ
ระบบเสียงของภาษาอังกฤษและภาษาไทย   โดยอาศัยระบบเสียงภาษาอังกฤษของ Gimson 

(1974) เปนหลักในการเปรียบเทียบกับระบบเสียงภาษาไทย   ดังนี้ 
o กรณีที่หนวยเสียงภาษาอังกฤษมีคูเทียบในภาษาไทย  และมีอักษรภาษาอังกฤษตัว

เดียวแทนหนวยเสียงนั้น  ก็ใหใชตัวอักษรไทยตัวเดียวแทน  ไดแก  b-/b/-/b/-บ,  d-

/d/-/d/-ด,  m-/m/-/m/-ม,  l-/l/-/l/-ล 

o กรณีที่หนวยเสียงภาษาอังกฤษมีคูเทียบในภาษาไทย  แตเขียนดวยตัวอักษร
ภาษาอังกฤษไดหลายตัว  ใหแทนดวยตัวอักษรไทยแบบตัวตอตัว  ซึ่งอาจใชตัว
อักษรไทยสองตัวก็ไดถาจําเปน  ไดแก 

อักษรอังกฤษ เทียบเสียง อักษรไทย 
f, gh, ph  /f/-/f/ ฟ, ฝฮ, ฟฮ 
c, s, sc, ps /s/-/s/ ซ, ส, สซ, พส 
h, wh /h/-/h/ ฮ, วฮ 
ch, t, tch /ʧ/-/ch/ ช, ช, ทช (เนื่องจาก ch t ไมปรากฏ 

ตําแหนงเดียวกันจึงเลือกแทนดวย ช 
เหมือนกันได) 

n, gn, kn, pn /n/-/n/ น, กน, คน, พน 
n, ng /0/-/0/ ง, งก 
w, wh /w/-/w/ ว, วฮ 
r, rh, wr /r/-/r/ ร, รฮ, วร 
eu, u, y /j/-/j/ ยุ, ยู, ย 
   

o กรณีที่หนวยเสียงภาษาอังกฤษมีเสียงยอยที่แยกเปนหนวยเสียงในภาษาไทย   จะใช
อักษรไทยที่ตางกันเพื่อแทนเสียงยอยนั้น  ไดแก 

อักษรอังกฤษ เทียบเสียง อักษรไทย 
p /p/-/ph/ พ 
p /p/-/p/ ป 
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th, t /t/-/th/ ทฮ, ท 
t /t/-/t/ ต 
c, ch, k, q(u) /k/-/kh/ ค, คฮ, ฆ, ค(ว) 
c, ch, k, q(u) /k/-/k/ ก, กฮ, กฆ, ก(ว) 
   

o กรณีที่หนวยเสียงภาษาอังกฤษไมมีคูเทียบเสียงภาษาไทย   ใหเทียบกับหนวยเสียง 
ซึ่งคนสวนใหญใชแทนเสียงนั้นในภาษาอังกฤษ  แลวเลือกตัวอักษรไทยที่ใชแทนแบบ
หนึ่งตอหนึ่ง 
อักษรอังกฤษ เทียบเสียง อักษรไทย 
g, j, d, dg /d/-/c/ จ, จย, ด, ดจ 
g, gh, gu /g/-/k/ ก, กฮ, กว 
v /v/-/w/ ฟว (พยัญชนะตน), ฟว (พยัญชนะสะกด) 
th /&/-/d/ ฑ 
x, z /z/-/s/ ศ, ษ 
s, g /</-/c/ จ 
th /6/-/th/ ธ 
c, ch, s, sh, sc, sch, 

ss, t 

/5/-/s/ ฉ, ฉฮ, ฌ, ฌฮ, สฉ, สฉฮ, ฌฌ, ฌท 

   
 สําหรับรายการสระก็ใชหลักการเทียบเสียงระหวางภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เชนเดียวกัน   สระสวนมากจะหาคูเทียบเสียงในภาษาไทยได  มีเพียงสระประสม 3 ตัวลางสุด
เทานั้นซึ่งไมมีคูเทียบเสียงในภาษาไทย  ซึ่งอุไรรัตนใชวิธีเลือกเสียงที่เปนที่นิยมออกเสียงใน
ภาษาไทยมาเทียบ   ส่ิงที่ดูแตกตางจากการถอดอักษรพยัญชนะ  คือ หลักการถอดตัวอักษรตอ
ตัวอักษรไมถูกนํามาใชในการถอดสระภาษาอังกฤษ  เชน  a, au, o, ou ที่แทนเสียง /ɒ/ จะใช  
อ แทนเหมือนกัน   ในที่นี้จึงจะไมแจกแจงการเทียบเสียงและอักษรแบบขางบน  แตจะแสดง
เปนตารางสรุปการถอดสระ21  ดังนี้ 
 

 

                                            
21

 ประมวลจากความเขาใจของผูเขียน  ไมไดยึดตามตนฉบับท้ังหมด  เนื่องจากมีการใหขอมูลท่ีไม
สอดคลองกันบางจุด  ซึ่งคาดวาอาจจะเกิดจากการพิมพผิดหรือพิมพตกบาง 



145 

 

อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ
 

ตารางการถอดสระภาษาอังกฤษเปนตามระบบของอุไรรัตน 

เสียง
อังกฤษ 

เสียง
ไทย 

อักษรอังกฤษ อักษรไทย ตัวอยาง 

ɪ i22 e,i,ie 

 

y 

- ิ 
- ี 
- ีย 

ladies เลดิส 

bid บีด 
city ซิทีย 

e e a,i,ea เ- ็ 
เ- 

set เส็ท 

bed เบด 
æ ɛ a, ai แ- ็ 

แ- 

pat แพ็ท 

hand แฮนด 
ə a 

aː 
e 
ɛː 
oː 
 

a,e,o,u, …  

(อักษรแทนเสยีงนี้ใน
พยางคไมลงเสียงหนัก) 

-ะ 
-า 
เ- ็ 
แ- 

- ็อ 
โ- 

liberal ลิเบอรลั 

harmonica ฮารมอนิดา 
careless แครเล็สส 
instant อินสแตนท 

conceal ค็อนซีล 

memorandum เม็มโมแรนดุม 
ʌ a o, oe, oo, ou, u - ั blood บลัด, cut คัท 
ʊ u o, oo, u, ou - ุ 

- ู 
put พุท 

good กูด 
ɒ ɔ a, au, o, ou 

 

- ็อ 
-อ 

dock ด็อคฆ 

gone กอน 

iː iː e, ea, ce, ei, i, ie 

ey 
- ี 
- ีย 

cheese ชีส 

key คีย 
ɜː əː ear, er, err, ir 

or, ur, urr 

เ- ิร 
เ-อร 

earth เอิรธ 
purr เพอรร 

aː aː a 

ar 

-า 
-าร 

pass พาสส 

bar บาร 
uː uː o, oe, oo, ou, u, ue, ui 

ew 

- ู 
- ูว 

food ฟูด 

chew ชูว 
                                            
22

 เสียงไทยเปนสระยาวถาตามดวยพยัญชนะเสียงกอง  หรือปรากฏทายคํา 
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เสียง
อังกฤษ 

เสียง
ไทย 

อักษรอังกฤษ อักษรไทย ตัวอยาง 

ɔː ɔː a, au, ou 

aw 

oar, oor, or, ore, our 

-อ 

-อว 
-อร 

cause คอส 

jaw  จยอว 
cord คอรด 

aɪ aj ai, ei 

eigh, i, ie, igh 

y, ye 

ไ- 
-าย 

- ัย 

time ไทม 

lie ลาย 

dye ดัย 
ɔɪ ɔj oi, oy -อย toy ทอย 
aʊ aw ou 

ow 

เ-า, -าว 
เ-าว,-าว 

house เฮาส, sound สาวนด 

town เทาวน, cow คาว 
ɪə ia ea, eo,eu, ia 

ear, eer, eir, ere, ir, ier 
เ- ีย 

เ- ียร 
idea ไอเดีย 

deer เดียร 
ʊə ua oor, our, ur, ure - ัวร moor มัวร 
ei eː a, ai, ea, ei 

ay, ey 

เ- 
เ-ย 

ape เอพ 

may เมย 
əʊ oː o, oa, oi, ou 

ow 

โ- 
โ-ว 

so โส 

shoe โฌว 
eə ɛː ear, air, are แ-ร mare แมร 

 

 รายการขางลางแสดงตัวอยางของคําที่ถอดอักษรตามลักษณะนี้  ซึ่งจะเห็นความ
แตกตางชัดเจนจากระบบของราชบัณฑิตยสถาน  ส่ิงที่เห็นชัดคือ รูปพยัญชนะไทยจะมี
หลากหลายรูปที่ใชตามรูปพยัญชนะภาษาอังกฤษ   เชน  กฮ  แทน gh, ฉฮ  แทน ch, พส แทน 
ps  เปนตน  และก็มีการใชตัวอักษรที่ปกติไมไดใชทับศัพท เชน ษ ฉ  ทั้งนี้มาจากความ
พยายามที่จะแยกความตางของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แทนเสียงเดียวกัน   ซึ่งก็ทําใหมีการใช
เครื่องหมายทัณฑฆาตหลายตําแหนงในคําดวย  คําทับศัพทที่ไดจึงดูแปลกตากวาคําไทยทั่วไป  
แตก็ไมใชวาทุกคําที่ทับศัพทดวยระบบนี้จะเปนคําที่ดูผิดแปลกจากคําไทยทั่วไป   คําที่ทับศัพท
แลวดูคุนเคยก็มีมาก เชน  bridge – บริดจ, car – คาร, spin – สปน   แตที่ยกตัวอยางคํา
เหลานี้มาแสดง  ก็เพื่อใหเห็นความแตกตางจากระบบอื่นๆ อยางชัดเจน 

 

 



147 

 

อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ
 

ghost โกฮสท cheque เช็คว schedule เสฉฮจูล 
guess เกวสส breeze บรีษ sugar ฌูการ 
stop สต็อพ laugh ลาฝฮ nation เนฌัทน 

Thames เทฮมส psychology พสัยโคฮโลจีย cello เฉลโล 
character คฮาแร็คเตอร science ไสซนซ method เมธอด 
write ไวรท wrong วรองก sound สาวนด 

 
 นอกจากประเด็นที่คําทับศัพทดวยระบบนี้จํานวนหนึ่งจะดูแปลกจากคําไทยปกติเปน
อันมาก  ผูใชจะตองทําความเขาใจกับระบบนี้พอสมควรจึงจะสามารถเขียนคําทับศัพทได  
เพราะจะตองจําตัวเลือกของตัวอักษรที่แทนแบบหนึ่งตอหนึ่งนี้ใหได  เชน th แทนดวย ทฮ, t 
แทนดวย ท  แตเมื่อ th ไมไดออกเสียงเปน /t/ ก็ตองใชตัวอื่นแทน  คือ ใช ธ เมื่อ th เปนเสียง 
/6/, ใช  ฑ เมื่อ th เปนเสียง /&/ และในทํานองเดียวกัน t ที่ไมไดแทนเสียง /t/ ก็ตองใชตัวอกัษร
อื่นแทน คือ ใช ฌท เมื่อ t เปน /5/ , ใช ช เมื่อ t เปน /ʧ/  เปนตน ระบบจึงมีความซับซอน
มากกวาระบบการทับศัพททางการแพทยที่แยกเพียง th กับ t ดวย ธ และ ท  (ยกเวนกรณีที่ t 
เปนเสียง /5/ จะใช ซ)  นอกจากนี้  คําที่ไดอาจขัดตอความรูสึกอยูพอควร เนื่องจากมีการใช
อักษรสูงอยาง ส ฉ สําหรับทับศัพทคําทั่วไป  ทําใหคําที่ทับศัพทมาแลวจะอานออกเสียงขัดกับ
หลักการอานคําไทยได เชน sound – สาวนด, cello - เฉลโล  ถาอานตามรูปจะตองอานดวย
เสียงวรรณยุกตจัตวา   ระบบที่เสนอนี้  แมจะยึดหลักการถอดหนึ่งตัวอักษรตอหนึ่งตัวอักษรซึ่ง
ชวยใหถอดกลับเปนคําเดิมไดสะดวกมากขึ้น  แตก็ไมใชระบบที่เรียบงายสะดวกตอการเขียน
และการอานสําหรับคนทั่วไป  ซึ่งนาจะเปนประเด็นที่สําคัญตอการยอมรับและใชงานดวย 

5.3 การถายเสียงภาษาอังกฤษดวยอักษรไทย 

 ระบบในหัวขอนี้ไมใชการทับศัพทภาษาอังกฤษตามแบบระบบอื่นที่กลาวมาขางตน  
แตเปนการถายเสียงภาษาอังกฤษออกมาเปนคําอาน  ที่ยกมาแสดงในหัวขอนี้  เพราะคําอาน
ภาษาอังกฤษนั้นก็สามารถแทนดวยอักษรไทยได  จึงคลายกับการทับศัพท  อีกทั้งการถายเสียง
ภาษาอังกฤษดวยอักษรไทยก็มีความนาสนใจ  และอาจจะเปนประโยชนกับการทับศัพทได  
โดยอาจจะนํามาปรับระบบการทับศัพทภาษาอังกฤษได 
 ระบบท่ีนํามาเปนกรณีศึกษาในที่นี้ คือ ระบบที่ใชในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับ
นักเรียนนักศึกษา  ฉบับภาษาไทยของบริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)  
ป พ.ศ.๒๕๔๔  กลาวโดยสรุป  เสียงภาษาอังกฤษที่ใชในระบบนี้ตรงกับระบบเสียง
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ภาษาอังกฤษของ Gimson ที่อธิบายมาในตอนตน  เพียงแตในพจนานุกรมนี้  แยกเสียง i และ 

iː เปนสองเสียง  ทําใหจํานวนเสียงสระมี 21 เสียง (เพิ่มมา 1 เสียง) และเพิ่มสระผสมที่มีเสียง 
ตามทายอีก 2 เสียงคือ aɪə  และ aʊə23  การแทนเสียงสระใชหลักการเทียบเสียงไทยที่เปนคู
เทียบเสียงกับภาษาอังกฤษหรือมีเสียงใกลเคียงที่สุดแบบเดียวกับที่กลาวมาในตอนตน แตใน
ระบบนี้เลือกแทน 4 เสียงที่ตางไป คือ แทน ɒ ดวย ออฺ24 ไมใช อา, แทน eə  ดวย เอเออะ  
ไมใช แอ,  แทน  ɪə  ดวย อิเออะ ไมใช เอีย, แทน ʊə  ดวย อุเออะ  ไมใช อัว    
 ในสวนของเสียงพยัญชนะ 24 เสียง ก็มีการใชเครื่องหมายพินทุสําหรับเสียงพยัญชนะ
กอง  เชน  z แทนดวย ซฺ  5 แทนดวย ฌฺ  เปนตน  และมีการใชเครื่องหมายพิเศษคือ ยามักการ
และทัณฑฆาตสําหรับกํากับเสียงพยัญชนะควบกล้ําในตําแหนงพยัญชนะตนและพยัญชนะทาย
ตามลําดับ  เชน  ธ๎รายฟฺ  และ เล็นด    

ตารางการถายเสียงภาษาอังกฤษดวยอักษรไทยตามแบบพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย 
เสียงพยัญชนะ 

b บ bed เบ็ด   rub รับ 

d ด done ดัน   red เร็ด 

f ฟ fit ฟท   if อิฟ 

g ก good กุด  dog ดอฺก 

h ฮ hat แฮท  horse ฮอซ 

j ย yellow ’เยะโล   you ยู 
k ค king คิง  lick ลิค 

 ก sky ซกาย scream ซก๎รีม 

l ล lip ลิพ bill บิล 

m ม mat แมท  ram แรม 

n น not นอฺท  tin ทิน 

p พ pay เพ   lip ลิพ  

 ป spy ซปาย  spring ซป๎ริง 
                                            
23

 ในระบบของกิมสัน i และ iː จัดเปนหนวยเสียงเดียวกัน  และการที่ ə ตามหลังสระประสมไมจัดเปน
หนวยเสียงใหม  แตในระบบของพจนานุกรมนี้  สนใจเสียงท่ีออกมากกวาความเปนหนวยเสียง 
24

 ใช ออ โดยมีพินทุขางใตเพ่ือแทนเสียงนี้ซึ่งอธิบายวาอยูระหวางเสียง อา กับ ออ ในภาษาไทย 
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r ร run รัน   real รีล 

s ซ soon ซูน bus บัซ 

t ท talk ทอค  bet เบ็ท 

 ต stop ซตอฺพ  stray ซเต๎ร 
v วฺ van แวฺน  seven  เซะเวิßน 

 ฟ ฺ thrive ธ๎รายฟฺ    love ลัฟฺ 
w ว win วิน  wool วุล 

z ซ ฺ zoo ซูß  buzz บัซ ฺ

5 ฌ ship ฌิพ  wash วอฺฌ 

< ฌฺ measure  ’เมะเฌฺอ  leisure  ’เละเฌฺอ 

0 ง sing ซิง  working  เวอคิง 
ʧ ช cheap ชีพ  witch วิช 

6 ธ thin ธิน   myth มิธ 
& ฑ ฺ then เฑ็ßน  bathe เบฑฺ 
ʤ จ ฺ joy จฺอย  bridge บ๎ริจ ฺ

เสียงสระ 
ɑː อา calm คาม    mar มา 
æ แอ act แอคท    mass แมซ 

aɪ ไอ            tight ไทท   fright ไฟ๎รท                                                

 อาย cry ค๎ราย   find ฟายนด 
aɪə อายเออะ fire ฟายเออะ  tyre ทายเออะ 
aʊ เอา out เอาท 

 อาว down ดาวน 
aʊə อาวเออะ flour ฟ๎ลาวเออะ  sour ซาวเออะ 
e เอะ met เม็ท  lend เล็นด 
eɪ เอ say เซ  way เว 
eə เอเออะ fair เฟเออะ  care เคเออะ 
ɪ อิ fit ฟท   win วิน 
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iː อี seem ซีม   me มี 
ɪə อิเออะ near นิเออะ  beard บิเอิด 

ɒ ออ ฺ lot ลอฺท  spot ซปอท 
əʊ โอ note โนท  coat โคท 
ɔː ออ claw ค๎ลอ   fore ฟอ 
ɔɪ ออย boy บอย  point พอยนท 

ʊ อุ could คุด  stood ซตุด 
uː อู you ยู  use ยูซ 
ʊə อุเออะ lure ลยุเออะ  pure พยุเออะ 
ɜː เ-อ turn เทิน  third เธิด 
ʌ อะ cover ’คะเวฺอ   trouble ’ท๎ระเบิล 
 อั- fund  ฟนด  much มัช  
ə เออ about เออ^เบาท    forgot เฟอ’กอฺท 

i อิ very ’เวะริ  seedy ’ซีดิ 
  

 ส่ิงที่นาสนใจในระบบนี้  คือการใชตัวอักษรไทยถายเสียงพยัญชนะ  แมวาตัวอักษร
พยัญชนะไทยจะมี 44 ตัวอักษรซึ่งมากกวาเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษที่มีเพียง 24 เสียง (27 

เสียงหากนับเสียงยอยของ p, t, k ซึ่งออกเปน ph, th, kh ไดดวย)  แตเราตองไมลืมวา  รูป
พยัญชนะภาษาไทย 44 รูปนั้นแทนเสียงพยัญชนะตนภาษาไทย  21 เสียง   พยัญชนะไทยจึงมี
ไมเพียงพอตอการใชแทนเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษ  จึงเห็นการใชเครื่องหมายพินทุกับ
พยัญชนะที่มีลักษณะเดียวกันแตตางกันที่ความเปนเสียงกองหรือไมกอง  เชน  ซ แทน  s  ซฺ 
แทน  z    ยิ่งถาหากตองการใหระบบสะทอนรูปเขียนภาษาอังกฤษที่แตกตางกันดวย  เชน   
เสียง 5  อาจเขียนดวยรูปอักษรไดหลากหลายเชน  c (cello), ch (charade), s (sugar), sh 

(sheet), sc (conscience), sch (schedule), ss (mission), t (nation)   ระบบที่ใชก็ตองมีความ
ซับซอนมากขึ้น  อาจตองใชสัญลักษณพิเศษเพิ่มขึ้นหรือใชมากกวาหนึ่งตัวอักษรแบบที่อุไรรัตน
ใช   การสรางระบบการทับศัพทภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมทั้งการถายเสียงและการถอดตัวอักษร
อยางครบถวนจึงเปนเรื่องยาก  จึงอาจตองพิจารณาวาเมื่อไรจึงจําเปนหรือควรแยกความ
แตกตางของเสียงหรือรูปพยัญชนะ 
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5.4 การทบัศพัทดวยการถายเสียงเปนภาษาไทยตามขอเสนอของวัฒนา อุดมวงศ 

 วัฒนา อุดมวงศ (2526) นําเสนอระบบการทับศัพทภาษาอังกฤษโดยยึดหลักการถาย
เสียงภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยและปรับใหเขากับหลักอักขรวิธีไทย  แนวคิดพื้นฐานคือการ
เทียบหนวยเสียงภาษาอังกฤษเปนไทยและกําหนดรูปอักษรสําหรับแทนหนวยเสียงนั้น  เพื่อให
ไดคําทับศัพทที่อานออกเสียงใกลเคียงศัพทเดิมมากที่สุด  ในกรณีเสียงพยัญชนะตนจะเทียบ
เสียงที่ตรงหรือลากเขาเสียงไทยที่ใกลเคียงที่สุด หากถายเสียงไดสองแบบก็ใหเลือกแบบที่นิยม
สําหรับคํานั้นๆ เชน คําที่เปนเสียง /ʤ/ จะถอดเปนอักษร จ หรือ ย ก็ได    ตารางขางลางเปน
ตารางการถายเสียงภาษาอังกฤษเปนอักษรไทยที่ผูเขียนสรุปจากขอเสนอที่ปรากฏในรายงาน
การสัมมนาการใชภาษาไทยปพ.ศ. 2526  โดยในที่นี้จะนําเสนอเฉพาะหนวยเสียงพยัญชนะ
เด่ียวและหนวยเสียงพยัญชนะควบกล้ําสองหนวยเสียง      

ตารางการเทียบพยัญชนะตามแบบของวัฒนา อุดมวงศ 
เสียง อักษรไทย  ตัวอยางคํา 
b บ bar บาร,  club คลับ   
d ด depression ดีเพรชชัน่,  speed สปด 
f ฟ fashion แฟชั่น,  safe เซฟ 
s ซ-, -ส Soda โซดา  cement ซีเมนต,  gas แกส 
h ฮ hotel โฮเต็ล 
m ม moody มูดด้ี,  dome โดม 
n น know-out น็อตเอาท,  cartoon การตูน 
l ล lottery ล็อตเตอรี่,  cell เซล 
w ว welcome เว็ลคั่ม 
j ย union ยูเนี่ยน  yeast ยี้สต 
p พ paint เพนท   
 ป party ปารต้ี, clip คลิป 
t ท tank แทงค 
 ต title ไตเต้ิล,  concert คอนเสริต 
k ค cake เคก,  brake เบรก 
 ก carkoon การตูน, book บุก 
ʧ ช-, -ทช check เช็ค,  clutch คลัทช 



อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรฯ 

 

152 

 

เสียง อักษรไทย  ตัวอยางคํา 
r ร radar เรดาร 
g ก gout เกาท,  wig วิก 
ʤ จ-, -ดจ -จ jacket แจคเกต,  bridge บริดจ  charge ชาจ 
 ย- jam แยม 
v ว-, -บ -ฟ violin ไวโอลิน,  observe ออบเสิรบ  serve เสิรฟ 
6 ธ- ท-, -ธ -ด thermometer เธอรโมมิเตอร,  footpath ฟุตปาธ  wreath หรีด 
& ด the เดอะ 
z ซ-, -ส -ซ zigzag ซิกแซก็,  raise เรส  quiz ควิซ 
5 ช shampoo แชมพู,  push พุช 
< -จ rouge รุจ 
0 -ง song ซอง 
pr ปร- program โปรแกรม 
 พร- premium พรีเมี่ยม 
tr ทร- train เทรน 
kr คร- christian คริสเตียน 
pl พล- plot พล็อต 
kl คล- classic คลาสสิค 
kw คว- queen ควีน 
gr กร- grade เกรด 
gl กล- glacier กลาเซีย 
6r ทร- thrombosis ทรอมโบสีส 
br บร- bright ไบรท 
dr ดร- draft ดราฟท 
fr ฟร- frame เฟรม 
bl บล- blame เบลม 
fl ฟล- floor ฟลอร 
tw ทว- twiggy ทวิกกี้ 
sl สล- slacks สแล็คซ 
sw สว- swan สวอน 
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เสียง อักษรไทย  ตัวอยางคํา 
sp สป- sponsor สปอนเซอร 
st สต-, -สต stamp แสตมป,  cyst ซิ้สต 
sk สก- scale สเกล 
 สค- scurvy สเคอรวี 
sm สม- smart สมารท 
sn สน- snack สแน็ค 
hw ว- whig วิก 
pj พ- puberty พิวเบอรต้ี 
tj ต- tutor ติวเตอร 
 ท- tulip ทิวลิป 
 จ- tune จูน 
kj ค- cubic คิวบิค 
bj บ- beauty บิวต้ี 
dj ด- dura ดูรา 
hj ฮ- humour ฮิวเมอร 
sj ส- suit สูท 
 ซ- super ซุปเปอร 
mj ม- museum มิวเซี่ยม 
nj น- nuisances นิวแซนซ 
lj ล- leukaemia ลูคีเมีย 
pt -ปต transcript ทรานสคริปต 
ts -ทซ  -ตส quartz ควอทซ  boots บูตส 
kt -คท abstract แอบสแตร็คท 
ks -กซ -กส box บอกซ  sex เซ็กส 
dz -ด cord คอรด 
ft -ฟท -ฟต draft ดราฟท  gift กิ๊ฟต 
mp -มป camp แคมป 
nt -นต agent เอเยนต 
nd -นด demand ดีมานด 
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เสียง อักษรไทย  ตัวอยางคํา 
ns -นซ dance ดานซ 
0k -งค bank แบงค 
lt -ลท malt มอลท 
lk -ลค talc แทลค 
ld -ลด emerald เอ็มเมอรัลด 
lf -ลฟ golf กอลฟ 
lv -ลว valve วาลว 
lm -ลม film ฟลม 

 

 ในกรณีของเสียงสระ แมวาการถายเสียงสระภาษาอังกฤษเปนไทยจะสามารถเทียบ
เสียงที่ตรงหรือลากเขาเสียงที่ใกลเคียงไดดังที่กลาวมาแลวในเรื่องการเทียบระบบเสียง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทย แตการออกเสียงเปนไทยในคําทับศัพทจริงกลับมีความหลากหลาย
มากกวาการเทียบเสียงแบบหนึ่งตอหนึ่ง  ตารางเทียบเสียงสระที่นําเสนอเปนตารางสรุปการทับ
เสียงสระเปนอักษรไทย  โดยผูเขียนสรุปจากขอมูลที่วัฒนา อุดมวงศไดนําเสนอ  แตเพื่อความ
สะดวกแกผูอาน  ผูเขียนไดปรับใชสัทอักษรใหเขากับระบบเสียงของ Gimson ที่ใชในหนังสือ
เลมนี้  และในบางกรณี  ก็จะนําเสียงที่ควรจัดอยูในสองพยางค (เชน iə) เอาไวดวย เพราะเมื่อ
ถอดเปนคําไทยจะออกเปนเสียงสระเดี่ยว ขอมูลเสียงสระในตารางขางลางนี้จึงไมตรงตามตาราง
หนวยเสียงของ Gimson (2001) ที่ไดนําเสนอในตอนตน   

ตารางการเทียบสระตามแบบของวัฒนา อุดมวงศ 

เสียง อักษรไทย  ตัวอยาง 
ɪ อิ hit ฮิต 
 เอะ jacket แจกเกต 
 เอ image อิมเหมจ 
 อะ captain กัปตัน 
 ไอ bigamy ไบแกมมี่ 
i อี bogie โบกี ้
iː อี ream รีม 
 อิ sateen ซาติน 
 เอ beta เบตา 
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เสียง อักษรไทย  ตัวอยาง 
e เอะ hem เฮ็ม 
 เอ dress เดรส 
 อี preface พรีเฟส 
 เออ cherry เชอรรี ่
æ แอะ pack แพ็ค 
 แอ band แบนด 
 อะ atom อะตอม 
 อา baritone บาริโทน 
ɜː เ-อ blur เบลอ 
ʌ อะ club คลับ 
ɑː อา farm ฟารม 
ʊ อุ foot ฟุต 
 อู hood ฮูด 
uː อู cartoon การตูน 
 อุ fluke ฟลุค 
ju: อิว barbecue บารบีคิว 
ɒ ออ plot  พล็อต 
 อะ kilowatt กิโลวัตต 
 โอ harmonica ฮารโมนิกา 
ɔː ออ sauce ซอส 
 โอ store สโตร 
ə เออ comedy คอมเมอดี้ 
 เอาะ short ช็อต 
 ออ corruption คอรรัปชัน่ 
 เอียะ technichain เท็คนิเชี่ยน 
 โอ violin ไวโอลิน 

əm อึม logarithm ล็อคการิทธ่ึม 
ɪə เอีย beer เบียร 
iə เอีย junior จูเนียร 
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เสียง อักษรไทย  ตัวอยาง 
iəm เอียะ symposium ซิมโปเซี่ยม 
ʊə อัว tour ทัวร 
uə อัว visual วิชชวล 
eɪ เอ game เกม 
eə แอ fair แฟร 
əʊ โอ note โนต 
aɪ ไอ               outline เอาทไลน                                                         

 อาย bye บาย 
aʊ อาว foul ฟาวล 
ɔɪ ออย boy บอย 

 

 การทับศัพทภาษาอังกฤษที่วัฒนา อุดมวงศเสนอนี้เปนการทับศัพทที่เนนการถายเสียง
เปนหลัก จะมีการแยกตามตัวเขียนบางก็เปนบางกรณี เชน กรณีลงทายดวยเสียง /-ts/ ใช ตซ 
เมื่อคํานั้นสะกดดวย z และใช ตส เมื่อสะกดดวย s  เปนตน   ในสวนของเสียงพยัญชนะนั้นจะ
ถอดไดตรงตามเสียงที่เทียบเปนไทยไดอยางสม่ําเสมอ แตในสวนของเสียงสระนั้น แมจะยึดแนว
การถายเสียง แตก็เทียบเปนเสียงไทยไดหลากหลาย การถายเสียงสระภาษาอังกฤษเปนไทยจึง
ไมเปนแบบเทียบหนึ่งเสียงตอหนึ่งเสียงในทุกกรณี เชน เสียงสระเดี่ยว ɪ ถอดอักษรเปน อิ เอะ 
เอ อะ หรือ ไอ ก็ได ขึ้นอยูกับวาคําๆนั้นเมื่ออานเปนไทยแลวจะออกเสียงอยางไร  สระใน
ภาษาอังกฤษจึงเปนปญหาในการถอดเปนอักษรไทย เพราะจะไมมีหลักชัดเจนวาควรเขียนเปน
ไทยอยางไรเมื่อพิจารณาจากรูปหรือจากเสียงเพียงอยางเดียว  มีความเปนไปไดวาอาจจะตอง
พิจารณาทั้งรูปและเสียงของภาษาอังกฤษประกอบกันดวย ส่ิงนี้เปนประเด็นที่จะตองศึกษาวิจัย
เพิ่มเติมหากจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทับศัพทภาษาอังกฤษเปนไทยในอนาคต อยางไรก็
ตาม ขอดีของระบบนี้ คือ มีการเขียนคําทับศัพทที่สอดคลองกับหลักอักขรวิธีไทย มีการใสรูป
วรรณยุกตใหตรงตามเสียงอาน คําที่ทับศัพทมาจะอานออกเสียงโดยคนไทยไดและไมเปน
ปญหาตอระบบอักขรวิธีไทย  แตขอเสียก็อาจจะมีไดในกรณีของคําพองเสียงบางคําซึ่งอาจทับ
ศัพทมาเหมือนกัน  เชน  root, route อาจทับศัพทเปน รูท เหมือนกัน 
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6. การประเมนิสถานภาพการทับศัพทที่พบ 

 ในสวนนี้  ผูเขียนไดประเมินการทับศัพทภาษาอังกฤษที่พบจริงวามีความสอดคลองกับ
เกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถานมากนอยเพียงใด   โดยขอมูลที่ใชเปนขอมูลคําทับ
ศัพทที่รวบรวมจากเอกสารสิ่งพิมพที่จัดทําโดยราชบัณฑิตยสถานเอง จํานวน  8,181 คํา  โดย
ผูเขียนคาดวาขอมูลจะมีความสอดคลองกับเกณฑของทางราชบัณฑิตยสถานมากเกือบ 100%  

ผลจาการศึกษาในเรื่องนี้  จะทําใหทราบถึงปญหาของการทับศัพทภาษาอังกฤษไดชัดเจนมาก
ขึ้นวามีมากนอยเพียงใด   และขอมูลตัวอักษรใดที่มีปญหาไมสอดคลองกับเกณฑมาก  เพราะ
หากพิจารณาเฉพาะขอมูลที่ควรถูกตองตามเกณฑแลวไมเปนเชนนั้น  ก็อาจเปนเครื่องบงชี้วามี
ปญหาบางอยางในเกณฑที่กําหนด 
 วิธีการที่ใชประเมินความสอดคลองในที่นี้ จะใชวิธีพิจารณาขอมูลตัวอักษรระหวาง
ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ถูกจับคูกันไว  แลวเปรียบเทียบกับเกณฑการถอดอักษรที่
ราชบัณฑิตยสถานวางไว   เพื่อตรวจสอบวาไดมีการถอดอักษรตามเกณฑที่วางไวมากนอย
เพียงใด   กลาวคือ  จากขอมูลที่มีการจับคูตัวอักษรระหวางภาษาอังกฤษและไทยนี้  ผูเขียนได
จัดเรียงขอมูลตามตัวอักษรอังกฤษและตัวอักษรไทยที่ถอดออกมาเปนกลุม ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการวิเคราะห   ดังในตัวอยางขางลาง  ซึ่งอักษร a ในคําเหลานี้ถูกถอดเปน อะ  เมื่อ
จัดเรียงขอมูลเชนนี้จะไดคูตัวอักษรอังกฤษ-ไทยในการพิจารณาทั้งส้ิน 36,537 คูตัวอักษร 

 a m m a n Xะ 
c e n t i g r a m m e Xะ 
d e c a g r a m m e Xะ 
d e c i g r a m m e Xะ 
g r a m m e Xะ 
h e c t o g r a m m e Xะ 
k i l o g r a m m e Xะ 

 จากนั้นจึงเปรียบเทียบกับเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน  โดยตีความในลักษณะที่คาด
วาคอมพิวเตอรจะกระทําหากยึดตามเกณฑที่ระบุไวเทานั้น     หากคิดวาขอมูลที่พบจริงนาจะ
แตกตางจากที่คอมพิวเตอรถอดตามเกณฑก็จะทําเครื่องหมายพิเศษไวหนาตัวอยางนั้น   เมื่อ
วิเคราะหขอมูลทั้งหมดแลวจึงนับเปอรเซ็นตความสอดคลองของแตละตัวอักษร  ตารางขางลาง
แสดงผลเมื่อเทียบจากเกณฑการถอดอักษรของราชบัณฑิตยสถาน   โดยแจกแจงจํานวนการ
ถอดอักษรที่เปนไปตามเกณฑของราชบัณฑิตยสถานและที่แตกตางไปจากเกณฑ 
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ตารางแสดงผลความสอดคลองของขอมูลจริงกับหลักเกณฑการทับศัพท 

ตัวอักษร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
a 2847 98.2% 51 1.8% 

aa 8 88.9% 1 11.1% 

ae 25 92.6% 2 7.4% 

aea 2 100.0% - 0.0% 

aer 1 100.0% - 0.0% 

aeu 1 100.0% - 0.0% 

ai 69 100.0% - 0.0% 

aii - 0.0% 1 100.0% 

air 7 100.0% - 0.0% 

ao 2 100.0% - 0.0% 

ar 381 99.7% 1 0.3% 

are 13 92.9% 1 7.1% 

au 78 97.5% 2 2.5% 

aw 16 100.0% - 0.0% 

ay 46 88.5% 6 11.5% 

ayr 1 100.0% - 0.0% 

b 849 100.0% - 0.0% 

c 443 98.9% 5 1.1% 

ca 232 95.5% 11 4.5% 

ce 131 96.3% 5 3.7% 

ch 277 99.6% 1 0.4% 

ci 71 94.7% 4 5.3% 

ck 54 100.0% - 0.0% 

cl 96 98.0% 2 2.0% 

co 250 97.7% 6 2.3% 

cu 32 86.5% 5 13.5% 

cy 37 100.0% - 0.0% 
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ตัวอักษร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
cz 2 100.0% - 0.0% 

d 1182 99.0% 12 1.0% 

e 1536 55.5% 1231 44.5% 

ea 91 100.0% - 0.0% 

ear 6 100.0% - 0.0% 

eau 6 100.0% - 0.0% 

ee 60 100.0% - 0.0% 

eer 5 100.0% - 0.0% 

ei 42 100.0% - 0.0% 

eir 4 100.0% - 0.0% 

eo 46 86.8% 7 13.2% 

eou 1 33.3% 2 66.7% 

er 567 96.6% 20 3.4% 

ere 10 90.9% 1 9.1% 

eu 37 94.9% 2 5.1% 

eur 3 100.0% - 0.0% 

ew 10 100.0% - 0.0% 

ey 84 95.5% 4 4.5% 

f 394 99.7% 1 0.3% 

g 76 95.0% 4 5.0% 

ga 127 100.0% - 0.0% 

ge 130 95.6% 6 4.4% 

gh 48 98.0% 1 2.0% 

gi 58 98.3% 1 1.7% 

gl 31 96.9% 1 3.1% 

gn 5 100.0% - 0.0% 

go 93 100.0% - 0.0% 

gr 107 100.0% - 0.0% 

gu 48 100.0% - 0.0% 
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ตัวอักษร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
gy 7 58.3% 5 41.7% 

h 424 100.0% - 0.0% 

i 2365 99.7% 7 0.3% 

ia 196 99.5% 1 0.5% 

ie 85 90.4% 9 9.6% 

ii 1 100.0% - 0.0% 

io - 0.0% 6 100.0% 

ion 45 81.8% 10 18.2% 

ir 31 100.0% - 0.0% 

ire 21 95.5% 1 4.5% 

iu 94 100.0% - 0.0% 

j 88 96.7% 3 3.3% 

k 372 94.7% 21 5.3% 

kh 6 100.0% - 0.0% 

kn 5 100.0% - 0.0% 

l 2338 99.7% 8 0.3% 

m 1459 99.5% 8 0.5% 

n 2605 100.0% 1 0.0% 

nc 7 100.0% - 0.0% 

ng 93 100.0% - 0.0% 

nk 2 100.0% - 0.0% 

o 2222 97.9% 48 2.1% 

oa 32 100.0% - 0.0% 

oe 28 82.4% 6 17.6% 

oi 62 100.0% - 0.0% 

oo 59 100.0% - 0.0% 

oor 5 100.0% - 0.0% 

or 248 99.6% 1 0.4% 

ore 21 100.0% - 0.0% 
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ตัวอักษร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
ou 92 100.0% - 0.0% 

oui - 0.0% 5 100.0% 

our 12 100.0% - 0.0% 

ow 65 97.0% 2 3.0% 

oy 21 100.0% - 0.0% 

p 703 87.4% 101 12.6% 

ph 157 100.0% - 0.0% 

pn 1 100.0% - 0.0% 

ps 6 100.0% - 0.0% 

pt 7 100.0% - 0.0% 

q 3 100.0% - 0.0% 

qu 76 95.0% 4 5.0% 

r 2941 99.1% 26 0.9% 

rh 26 100.0% - 0.0% 

s 1805 99.9% 1 0.1% 

sc 3 75.0% 1 25.0% 

sch 10 100.0% - 0.0% 

sh 94 97.9% 2 2.1% 

sk 25 100.0% - 0.0% 

sm 18 85.7% 3 14.3% 

sp 49 100.0% - 0.0% 

st 68 100.0% - 0.0% 

t 2074 91.7% 187 8.3% 

tb - 0.0% 1 100.0% 

th 185 99.5% 1 0.5% 

thm 3 100.0% - 0.0% 

ti 48 98.0% 1 2.0% 

ts - 0.0% 1 100.0% 

u 662 99.7% 2 0.3% 
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ตัวอักษร สอดคลอง ไมสอดคลอง 
ua 22 100.0% - 0.0% 

ue 8 80.0% 2 20.0% 

ui 13 81.3% 3 18.8% 

uo - 0.0% 1 100.0% 

uoi - 0.0% 1 100.0% 

ur 55 93.2% 4 6.8% 

ure 7 100.0% - 0.0% 

uy 3 75.0% 1 25.0% 

v 322 99.7% 1 0.3% 

w 336 96.0% 14 4.0% 

wh 10 100.0% - 0.0% 

wr 1 100.0% - 0.0% 

x 108 98.2% 2 1.8% 

y 675 96.6% 24 3.4% 

ya - 0.0% 2 100.0% 

ye 2 33.3% 4 66.7% 

yo - 0.0% 1 100.0% 

yr 1 100.0% - 0.0% 

yu - 0.0% 3 100.0% 

z 164 98.2% 3 1.8% 

รวม 34580 94.7% 1936 5.3% 

 

 จากตารางจะเห็นวา  เมื่ อพิ จารณาในภาพรวม  แมเปนขอมูลทับ ศัพทจาก
ราชบัณฑิตยสถานเอง  ความสอดคลองโดยรวมมีเพียง 95%  ทั้งนี้เปนเพราะเกณฑที่ทาง
ราชบัณฑิตยสถานไดวางไวเปนเกณฑสําหรับใหมนุษยใชจึงไมไดครอบคลุมรายละเอียดที่
ปลีกยอยมากๆ   แตเมื่อใหคอมพิวเตอรแยกแยะขอมูลของคําทับศัพทที่พบจริง  จึงเห็นวามี
ตัวอักษรจํานวนหนึ่งที่ไมไดถอดอักษรในลักษณะเดียวกับที่ระบุไวในเกณฑ  หรือเกณฑไมได
กําหนดไวชัดเจนพอ   ตัวอักษรอื่นๆที่พบวาถอดอักษรมาไมสอดคลองกับเกณฑและพบเปน
จํานวนพอสมควร ไดแก 
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o ตัวอักษรที่ดูเหมือนเปนปญหามากที่สุดคือ ตัวอักษร e ซึ่งเมื่อถอดอักษรแลวไม
เปนไปตามเกณฑถึง 1231 ครั้งหรือ 44% ของตัวอักษรที่เปนปญหาทั้งหมด แต
แทจริงแลวเปนตัวอักษร e ทายคําที่ไมออกเสียงถึง 1162 ครั้ง  เชน  scale - สเกล,  

serve - เสิรฟ,  grade - เกรด,  carbide - คารไบด    มีเพียงจํานวนหนึ่งเทานั้นที่
ถอดตางไปจากเกณฑ   เชน ถอดเปน  เออ (nikel - นิเกิล,  cable - เคเบิล)  ถอด
เปน แอ (lumen - ลูแมน, spitbergen - สปตสเบอรแกน)  ดังนั้น  หากประเมิน
ภาพรวมความสอดคลองโดยตัดสวน e ที่ไมออกเสียงออก  เนื่องจากผูใชนาจะรูได
เองโดยไมตองเขียนไวในเกณฑ   คาความสอดคลองรวมจะเพิ่มเปน 97.88%   

o ตัวอักษร eo  นอกหนือจากการถอดเปน อี  เอ  เอีย  เอียว แลวยังพบวาถอดเปน 
ออ  เชน george - จอรจ, georgia - จอรเจีย 

o ตัวอักษร c ที่ปรากฏหนา u หรือ o จํานวนหนึ่งพบวาถอดเปน ก  ไมใช ค ตามที่
ระบุไวในเกณฑ  เชน  molecule - โมเลกุล,  focus - โฟกัส, damuscus - 

ดามัสกัส, alcohol - แอลกอฮอล, electroscope - อิเล็กโทรสโกป 

o ตัวอักษร p  ที่เปนพยัญชนะตนจํานวนหนึ่งถอดเปน  ป  แทนที่จะเปน  พ  ตาม
เกณฑ   เชน   pamir - ปามีร, trumpet - ทรัมเปต, petroleum - ปโตรเลียม  

o ตัวอักษร t  ที่อยูหนา u ไมไดถอด ท แตถอดเปน  จ  เชน amplitude - แอมพลิจูด, 

armature - อารมาเจอร, venturi - เวนจูริ,  ตัวอักษร t ในคําวา vietname ถอดดวย  
ด  (vietnam-เวียดนาม)   และมีคําจํานวนหนึ่งที่ถอด t  เปน  ต  แทนที่จะเปน ท  
เชน  albertan - แอลเบอรตัน, brittany - บริตตานี, Pantar - ปนตาร, hectare - 

เฮกตาร, chesterfield - เชสเตอรฟลด, martin - มารติน, metric - เมตริก, 

petroleum - ปโตรเลียม  เปนตน    

(แมวาจะมีเกณฑยกเวนใหกับพยัญชนะบางกลุมที่คนไทยนิยมใชเสียง ต ไดแก  
anti-, auto-, inter-, multi-, photo-; ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, - tor, -

tre, - tum, -tus และ -ty โดยราชบัณฑิตยสถานไดใหตัวอยาง antibody - 

แอนติบอดี,   intercom - อินเตอรคอม, computer - คอมพิวเตอร,  quantum - 

ควอนตัม, zygomata - ไซโกมาตา  ขอยกเวนเหลานี้ดูเสมือนใหใชกับพยางคตน
หรือพยางคทายของคํา   ตัวอยางที่ยกมาขางตน  เชน brittany จึงไมเขาเกณฑ
ยกเวนนี้   หรือหากคิดวา  ขอยกเวนนี้ใชกับพยางคกลางคําไดดวย  คําวา  battery 

- แบตเตอรี่  ก็จะสอดคลองกับเกณฑขอยกเวนใหใช  ต ได   แตก็จะแยงกับ
ตัวอยางอื่นๆ  เชน kettering - เคตเทอริง  ซึ่งมี –ter- เชนกัน  แตถอดดวย ท 
ไมใช ต โดยไมเขาขอยกเวนนี้)    
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o ตัวอักษร k  ที่เปนพยัญชนะตนที่ปกติตองถอดเปน  ค โดยมีขอยกเวนในกรณีที่ k 
เปนพยัญชนะตนของพยางคสุดทาย  ใหถอดเปน ก ได เชน  bunker - บังเกอร, 
market - มารเกต, Yankee - แยงกี    จากขอมูล พบวามีบางคําที่ k ในพยัญชนะ
ตนถอดอักษรเปน ก  แทนที่จะเปน  ค  เชน  kilo - กิโล, kungar - กันการ   และใน
พยางคทายบางคําก็ไมถอดดวย ก ตามเกณฑขอยกเวน แตถอดดวย  ค  ตาม
เกณฑปกติ  เชน  algonkian - แอลกองเคียน, Makin - มาคิน, Bishkek - บิสเคค  

o ตัวอักษร ay นอกจากถอดเปน  เอ  ตามเกณฑแลวยังพบวาถอดเปน ไอ หรือ อี  
ได    เชน panay - ปาไน, barclay - บารคลีย 

o ตัวอักษร r บางกรณีไมออกเสียงจึงไมถอดเปน ร  เชน Worcester - วูสเตอร,  
divergent - ไดเวอเจนซ, berners - เบอรเนอส  แตในคําปกติซึ่งตามเกณฑแมไม
ออกเสียงก็ถอดเปน  ร  แลวใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว  เชน  egbert - เอก
เบิรต, barley - บารเลย 

o ในกรณีของ  qu ทายพยางคซึ่งควรถอดเปน ก พบวามีการถอดเปน ค ในบางคํา  
เชน  technique - เทคนิค, cheque - เช็ค 

o ตัวอักษร w ในบางคําพบวาไมออกเสียงจึงไมถอดเปนอักษร ว  ตามเกณฑ  เชน   
woolwich - วูลิช,  greenwich - กรีนิช, bungalow - บังกะโล  ในขณะที่สวนมาก
เมื่อไมออกเสียงจะถอดเปน ว และกํากับดวยเครื่องหมายทัณฑฆาต  เชน snow - 

สโนว, fellow - เฟลโลว, lewis - ลูวอิส 

o ตัวอักษร  y บางครั้งก็ไมออกเสียงและไมถอดเปนอักษรใดใด  เชน  pepys - พีปส, 

heyer - เฮเออร  ซึ่งในคําลักษณะเดียวกันมีการออกเสียงและถอดเปน  ย เชน 
untermeyer-อุนเทอรไมเยอร  หรือในบางกรณีก็พบวาถอดทั้งสองแบบ  เชน  
Jersey - เจอรซี  และ Jersey - เจอรซีย 

 สาเหตุของความไมสอดคลองกับเกณฑที่วางไวนั้น  เปนไปไดในหลายกรณี   เชน มี
ขอยกเวนวาถาเปนคําทับศัพทที่ใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม  เชน ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, กาซ, 

แกส    หรือมีขอยกเวนใหคําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิมได เชน  
Victoria - วิกตอเรีย, Louis - หลุยส, Cologne - โคโลญ   หรือคําวิสามานยนาม ที่ใน
ภาษาอังกฤษออกเสียงเฉพาะพิเศษนอกเหนือจากที่กําหนดไวในตารางเกณฑการถอดอักษร ก็
ใหถอดตามการออกเสียง เชน  Worcester - วูสเตอร,  Marble Arch - มารบะลาช   นอกจากนี้  
คําบางคําที่เพิ่งบัญญัติใหมแตไมตรงตามเกณฑก็ตองยึดเอาตามที่ปรากฏในพจนานุกรมหรือใน
หนังสือศัพทบัญญัติ  เชน  internet เขียนเปน อินเทอรเน็ต  ไมใช อินเตอรเน็ต  เพราะแมวาจะ
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เขากฎขอยกเวนของกลุมพยัญชนะบางกลุมที่ไทยเรานิยมใชเสียง ต (anti-, auto-, inter-, multi-

, photo-; ta, -ter, -ti, -tic, -ting, -tis, -to, -ton, - tor, -tre, - tum, -tus และ -ty) แตเนื่องจาก
เปนศัพทบัญญติทางคอมพิวเตอรโดยใช  ท  ก็ตองยึดตามหนังสือศัพทบัญญัตินี้ 
 สวนความสอดคลองของขอมูลคําทับศัพทที่ใชกันจริงกับเกณฑการทับศัพทของ
ราชบัณฑิตยสถาน  แมวาในที่นี้ ผูเขียนจะไมไดรวบรวมขอมูลจริงมาแจกแจงใหชัดเจน  แตก็
เปนที่ทราบกันวามีการเขียนคําทับศัพทที่ สับสนไมเปนไปตามหลักเกณฑการทับศัพท
ภาษาอังกฤษอยูเปนจํานวนมาก  ผูเขียนไดทดลองสุมสํารวจขอมูลคําทับศัพทของคํานามสามัญ
สองคํา คือ internet และ webboard โดยการคนผานทาง Google Search

25
 ก็พบวาแมสวน

ใหญจะทับศัพทไดตามเกณฑ  แตก็พบวามีรูปแบบการเขียนคําสองคําอยางหลากหลาย ดังนี้   
internet : อินเทอรเน็ต (52.2%), อินเตอรเน็ต (30.9%), อินเตอรเนต (13.2%), 

อินเตอรเน็ท(2.2%), อินเตอรเนท (0.7%), อินเทอรเนต (0.6%), อินเทอรเนท (0.06%), 

อินเทอรเน็ท (0.05%), อินเทอเน็ต (0.02%), อินเตอเน็ต (0.02%), อินเตอเนต (0.01%), อิน
เทอเนต (0.01%), อินเตอเนท (0.01%),  อินเตอเน็ท (0.01%), อินเตอรเน็ค, อินเทอเนท, 
อินเตอรเนค, อินเทอเน็ท, อินเทอรเน็ค 

webboard : เว็บบอรด (85.1%), เวบบอรด (10.8%), เวปบอรด (2.5%), เว็ปบอรด 

(1.6%), เวปบอด (0.01%), เวบบอด (0.01%), เว็บบอด (0.01%), เว็บบอรท, เวปบอรท, เว็ป
บอด, เวบบอรท, เว็ปบอรท   

ขอมูลเหลานี้นาจะเปนเครื่องบงชี้ไดวา ยังมีคําทับศัพทที่เขียนกันเปนจํานวนมากที่ไม
เปนไปตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษของราชบัณฑิตยสถาน 

7. สรุปเรื่องการทับศัพทภาษาอังกฤษ 

 ระบบการทับศัพทภาษาอังกฤษตางๆ ที่ยกมา มีสวนเหมือนกันประการแรกคือ  ผูที่จะ
ทับศัพทจะตองรูวาคําๆนั้นอานออกเสียงอยางไรกอน   และสวนของสระก็จะถอดตามเสียงอาน
มากกวาจะสนใจตัวเขียนวาเปนรูปใด ทั้งนี้เพราะเสียงสระภาษาอังกฤษนั้นแทนดวยตัวอักษรได
หลากหลายมาก  มียกเวนบางกรณีสระที่แทนดวยอักษร y ที่บางระบบถอดแตกตางจากสระ
เสียงเดียวกันแตใชรูปอื่น  เชน  ระบบทางการแพทย  ระบบของอุไรรัตน    สวนที่แตกตางกัน
ในแตละระบบ  คือการถอดอักษรพยัญชนะภาษาอังกฤษ  ระบบของอุไรรัตนที่ยึดหลักถอด

                                            
25

 คนผาน Google Search เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2550. จํานวนคําทับศัพทของ internet มีจํานวน 
1,904,834   webboard มีจํานวน 7,167,768 
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ตัวอักษรตอตัวอักษรจะมีความหลากหลายของตัวอักษรไทยที่ใชมากกวา  ในขณะที่ระบบทาง
การแพทยมีการแยกความแตกตางของรูปอักษรนอยกวา แตก็มากกวาระบบของราชบัณฑิตย 
สถาน   การจะใหระบบครอบคลุมทั้งการถายเสียงและถอดตัวอักษรอยางครบถวนดูจะเปนเรื่อง
ยาก  และจะทําใหระบบมีความซับซอนเกินกวาที่คนทั่วไปจะใชไดงาย   ในขณะเดียวกันการไม
แยกความแตกตางของตัวอักษร  ก็ทําใหเกิดความสับสนไดวา  รูปศัพทเดิมที่แทจริงเปน
อยางไร  ดังในกรณี ศัพททางการแพทยที่จําเปนตองถอด th และ t  ดวยตัวอักษรไทยที่ตางกัน   
การหาระบบที่เหมาะที่สุด  จึงอาจไมจําเปนตองยึดหลักภาษาศาสตรอยางเครงครัดแบบของอุไร
รัตน  แตก็ตองตอบใหไดวา  เมื่อไรจึงจําเปนตองแยกความแตกตางของพยัญชนะ  เชน  ph, f, 

ff, gh  ที่แทนเสียง /f/ หากแนใจวาแมแทนดวย ฟ ตัวเดียวกัน  แตดวยบริบทการเกิดที่
แตกตางก็อาจไมจําเปนตองถอดเปนอักษรไทยที่ตางกัน การพิจารณาวาจําเปนตองแยกความ
แตกตางของตัวเขียนในเสียงนั้น ๆ อาจใชวิธีการสังเกตหรือเห็นจากปญหาของการทับศัพทจริง  
หรืออาจทําโดยการแจกแจงการใชตัวอักษรแทนเสียงนั้น ๆ วามีบริบทรวมกันหรือแตกตางกัน
กับตัวอักษรอื่น ๆ หรือไม  ความรูเรื่องอักขรวิธีภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญอยางมากใน
เรื่องนี้ 
 เกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งเปนเกณฑกลางสําหรับบุคคลทั่วไปนั้น  
แมจะมีรายละเอียดครอบคลุมประเด็นตางๆ มาก  แตก็เปนขอเสนอแนะมากกวาที่จะเปนกฎที่
ตัดสินถูกผิดไดแนนอน  เชน  การกําหนดใหถอดสระตามเสียงที่อาน ก็อาจเปนปญหาสําหรับ
ผูใชเพราะอาจจะอานดวยสําเนียงที่ตางกัน  คําๆ เดียวจึงอาจทับศัพทออกมาตางกันได  เชน 
“Abraham” อาจทับศัพทเปน “เอบราแฮม” หรือ “อับราฮัม”, “adiabatic” ทับศัพทเปน “แอเดีย
แบติก” หรือ “อะเดียแบติก”,  “channel” ถอดเปน “แชนเนล” หรือ “แชนแนล” เปนตน  บางคําก็
ทับศัพทไดหลายแบบโดยไมขัดกับหลักเกณฑ  เชน  “internet” หากยึดตามการเทียบพยัญชนะ
จะถอดเปน “อินเทอรเน็ต” แตหากยึดตามขอยกเวนวา “inter-“ เปนกลุมยกเวนที่ไทยนิยมออก
เสียง ต ก็จะทับศัพทเปน “อินเตอรเน็ต”   นอกจากนี้  คําเกาๆ ซึ่งเคยเขียนตางจากเกณฑก็
อนุโลมใหใชตอไป เชน “ช็อกโกเลต”, “ช็อกโกแลต”, “เชิ้ต”, “กาซ”, “แกส”   คําทับศัพทที่พบจึง
อาจมีความหลากหลายได  และแยงกับหลักเกณฑการเทียบอักษรอยู  ซึ่งอาจสรางความสับสน
แกผูใชได   

7.1 เกณฑการทับศัพทกับผลกระทบตออักขรวิธีไทย 

 เมื่อเปรียบเทียบกับการถอดอักษรไทยเปนโรมัน  การทับศัพทภาษาตางประเทศมี
ความสําคัญตอคนไทยและตอภาษาไทยมากกวา  การถอดอักษรไทยเปนโรมันไมวาระบบจะ
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เปนอยางไร ก็ไมมีผลใดใดตอการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย แตจะมีผลกระทบตอผูใชที่เปน
ชาวตางประเทศหรือในการติดตอกับชาวตางประเทศมากกวา  แตการทับศัพทเปนการนําคํา
ตางประเทศเขามาในภาษาไทย  จึงสงผลกระทบโดยตรงตอภาษาไทย  ในมิติแรกสุด คือการมี
คําเพิ่มมากขึ้นโดยอาจจะไมจําเปน   ซึ่งพบในกรณีที่มีคําไทยใชในความหมายนั้นอยูแลว แตก็
ยังมีการทับศัพทตางประเทศเขามา  แตในมิติที่สําคัญกวานั้น  คืออิทธิพลหรือผลของการทับ
ศัพทตอระบบอักขรวิธีของไทยเอง เชน การใชพยัญชนะที่ไมตรงตามเสียงอานแบบไทย หรือ
การกําหนดวาเมื่อทับศัพทคําตางประเทศที่ไมมีวรรณยุกตก็ไมจําเปนตองใสวรรณยุกต  แต
เวลาออกเสียงคนทั่วไปก็จะออกเสียงวรรณยุกตตามที่ไดยินจากคําภาษาอังกฤษ   ส่ิงนี้อาจทํา
ใหเกิดขอยกเวนในอักขรวิธีภาษาไทยได  เชน  “โก” อาจออกเสียงวรรณยุกตโทก็ได (ชิคาโก), 
“เนียน” ออกเสียงวรรณยุกตโท (ยูเนียน) แตบางครั้งก็ออกเสียงสามัญตามปกติ เชน “นะโป
เลียน”, “อะลูมิเนียม” เปนตน  หากคําเหลานี้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจทําใหภาษาไทยดู
เหมือนไมมีระบบระเบียบแตอยางไร   เพราะภาษาไทยไมมีกลไกอะไรที่จะทําใหเราแยกคําทับ
ศัพทจากคําไทยไดชัดเจน    ผูเขียนจึงเห็นดวยกับกลุมผูที่เสนอความคิดวา ควรจะใส
เครื่องหมายวรรณยุกตในคําทับศัพท (เชน ภูเก็ต วาจานนท, วัฒนา อุดมวงศ, กาญจนา นาค-

สกุล)   เพราะเมื่อทับศัพทมาแลวก็ถือเปนคําไทย การใสหรือไมใสเครื่องหมายวรรณยุกตไมมี
ผลใดใดตอคําเดิมในภาษาอังกฤษ และก็ไมมีผลตอการสืบกลับเปนคําเดิมในภาษาอังกฤษดวย  
แตการไมใสเครื่องหมายวรรณยุกตจะมีผลตออักขรวิธีภาษาไทยในอนาคต  เปนการสรางคํา
ยกเวนใหมีมากขึ้นเรื่อยๆ หากจะกลาววา ผูใชนาจะรูไดเองวาคําที่เขียนนั้นทับศัพทมาจาก
ภาษาตางประเทศ  ซึ่งมีการอานออกเสียงตางไปจากคําไทย  แตในความเปนจริง  หลายๆคํา 
เมื่อใชไปนานๆ  คนไทยทั่วไปก็ไมรูวาเดิมเปนคําที่มาจากตางประเทศ  เชน คําวา เลหลัง  
ปจจุบันคงไมมีใครคิดวามาจากคํา leilao ในภาษาโปรตุเกส   หรือคําวา หรีด หลายคนก็อาจไม
ทราบวามาจากคํา wreath 

 หากจํานวนคําทับศัพทที่กอใหเกิดขอยกเวนในอักขรวิธีไทยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  
การสอนอักขรวิธีภาษาไทยใหนักเรียนก็จะเปนเรื่องยากลําบากขึ้น  ในอดีต เมื่อการยืมคํา
ภาษาตางประเทศก็จะมีการปรับรูปเขียนหรือเสียงอานใหเขากับอักขรวิธีไทย  ซึ่งเห็นไดจาก
การยืมคําเขมร คําบาลีสันสกฤต คํามลายู ฯลฯ หากจะมียกเวนไมอานตามที่สะกดบางก็เปน
จํานวนไมมาก  ประเด็นเหตุผลที่วาคํายืมในอดีตที่ยืมมาจากภาษาที่ไมมีวรรณยุกตแลวจะไมมี
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การใสวรรณยุกต26 คําทับศัพทภาษาอังกฤษจึงไมควรใสวรรณยุกตเชนกัน คงตองพิจารณา
ปจจัยความแตกตางของการยืมคําในอดีตกับการยืมคําในปจจุบันในสองประการดวย  

ประการแรกการยืมคําในอดีตแมสวนใหญไมเขียนวรรณยุกตแตก็มีการปรับการเขียน
ใหเขากับอักขรวิธีไทยและการอานคําเหลานั้นก็สามารถอธิบายดวยหลักทางภาษาได เชน สนุก 
อาน [สะหนุก] ตามหลักอักษรนําอักษรตาม   ตํารวจ อาน [ตําหรวด] ไมอาน [ตํารวด] แตก็
อธิบายไดวาเปนเพราะอานตามคําที่แผลงมา (ตรวจ)  กําเนิด อาน [กําเหนิด] ตามคําที่แผลงมา
คือ เกิด  บางคําก็มีการเติมวรรณยุกตตามเสียงอานเปนไทย เชน สระทอน เสงี่ยม  หากจะมีคํา
ที่อธิบายไมไดบางก็เปนขอยกเวนเฉพาะคําและมีจํานวนจํากัดเนื่องจากปจจุบันไมมีการยืมคํา
จากภาษาเหลานี้มาใชเหมือนความจําเปนในอดีต  

ประการที่สอง เมื่อเทียบอัตราการยืมคําตางประเทศโดยเฉพาะคําภาษาอังกฤษเขามา
ในปจจุบันกับอัตราการยืมคําในอดีต  ในปจจุบันยอมมีจํานวนและอัตราที่สูงกวามากเนื่องจาก
การติดตอส่ือสารที่สะดวกและแพรหลายในวงกวาง การทับศัพทโดยไมคํานึงถึงอักขรวิธีไทยจึง
อาจกอใหเกิดปญหากับระบบอักขรวิธีไทยได  (กาญจนา นาคสกุล 2548)  และในอนาคต  การ
สอนอักขรวิธีไทยอาจตองแยกสวนวาอักขรวิธีไทยในเรื่องคําไทยแตเดิมมีหลักอยางไร และใน
สวนของคําทับศัพทจากตางประเทศนั้นก็อาจตองแจกแจงหลักการอานออกเสียงอีกแบบ ซึ่งก็
ไมใชหลักการออกเสียงคําอังกฤษแบบอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษไมมีวรรณยุกต แตเปน
หลักการอานคําอังกฤษแบบไทยที่ตองเติมวรรณยุกต ปญหาที่ตองพิจารณาคือ การออกเสียง
วรรณยุกตคําทับศัพทภาษาอังกฤษสามารถอธิบายดวยหลักหรือกฎบางอยางไดหรือไม นิตยา 
กาญจนะวรรณ (2548) ไดอธิบายวาคําทับศัพทภาษาอังกฤษนั้นนาจะมีรูปแบบการออกเสียง
วรรณยุกตที่อธิบายได เชน หากเปนคําเปนคําเปนจะออกเสียงวรรณยุกตสามัญและโท (เซ็น
เตอร, ดอลลาร) สามัญและตรี (เอ็นทรานซ) หากเปนคําตายคําเปนจะออกเสียงตรีกับโท 
(แอปเปล, ซูเปอร) ตรีกับตรี (เอ็กไซต) เปนตน แตหากทดลองนําคําอังกฤษทั้งหลายมาอาน
แบบไทย27 จะพบวารูปแบบวรรณยุกตนั้นทํานายไมไดดวยหลักการพิจารณาคําเปนคําตายของ

                                            
26

 ซึ่งเปนเหตุผลท่ีพระยาอนุมานราชธนเลือกเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษโดยไมใสวรรณยุกตนั้น 
(นิตยา กาญจนะวรรณ 2549) 
27

 อาศัยขอมูลจากโครงการวิจัยระบบการสังเคราะหเสียงท่ีผูเขียนเปนนักวิจัยรวมกับผศ.ดร.สุดาพร 
ลักษณียนาวิน โดยในโครงการไดนําคําภาษาอังกฤษมาถายเสียงเปนไทยและกําหนดวรรณยุกตตาม
เสียงอานที่คาดวานาจะเปน  จากนั้นไดแจกแจงรูปแบบการออกเสียงวรรณยุกตกับลักษณะคําเปนคํา
ตายและความสั้นยาวของสระ  ผลพบวาไมมีกฎแนนอนที่จะใชทํานายรูปแบบไดชัดเจนในคําหลาย
พยางค  เพียงแตบางรูปแบบมีโอกาสพบมากกวารูปแบบอื่นๆ  
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ไทย  ตัวอยางเชน  คําเปนคําเปนอาจออกเสียงเปนสามัญทั้งคู (บีกิน) ก็ได คําตายคําเปนอาจ
ออกเสียงเปนเอกกับสามัญ (พอรตวินด) เปนเสียงตรีกับสามัญ (โฮปเวลล) เปนตน  หากคําที่
ทับศัพทนั้นจํากัดเฉพาะชื่อเฉพาะอยางเดียว ก็คงเปนที่ยอมรับได เพราะสามารถอธิบายไดวา
การอานชื่อเฉพาะเปนเรื่องยกเวนไมเปนไปตามหลักการอานคําไทยได และชื่อเฉพาะก็สามารถ
ระบุไดงายวาคือคําใดในประโยค แตถาตองทับศัพทคําทั่วไปดวย คําทับศัพทเหลานี้จะปะปนอยู
กับขอความโดยทั่วไป  ไมสามารถระบุไดชัดเจนเหมือนชื่อเฉพาะ  ดังนั้น หากคําทับศัพท
ภาษาอังกฤษเพิ่มจํานวนเขามาในภาษาไทยมากขึ้นเรื่อยๆโดยไมเปนไปตามหลักอักขรวิธีไทย 
ก็จะยิ่งทําใหการสอนภาษาไทยเปนเรื่องยากสําหรับนักเรียนไทยมากยิ่งขึ้น  และความงาม
ความเปนระบบของระบบอักขรวิธีไทยอาจสูญเสียไป และมีสภาพเหมือนภาษาอังกฤษที่ปจจุบัน
หาหลักในการอานจากรูปเขียนไมไดชัดเจน 

7.2 ความจําเปนของการทบัศัพท 

 อีกประเด็นหนึ่งที่ควรพิจารณาคือเรื่องความจําเปนของการทับศัพท ภูเก็ต วาจานนท 
(2513) ย้ําถึงความจําเปนในการบัญญัติศัพทและทับศัพทแมจะเปนศัพทวิชาการทางการแพทย
วาเปนส่ิงที่จําเปน เพราะชวยใหส่ือสารกับคนไทยทั่วไปท่ีไมมีความรูภาษาตางประเทศนั้นได 
การไมใชคําไทยแสดงถึงความบกพรองทางภาษาไทยที่ไมสามารถสรรหาคํามาใชเพื่อส่ือสารได 
อีกทั้งการพิมพทั้งอักษรไทยและอังกฤษนั้นทําใหดูลักลั่นรําคาญตาและสิ้นเปลืองมากขึ้น (เขาใจ
วาในสมัยนั้นตองใชพิมพดีด 2 ครั้งคือ พิมพไทยครั้งหนึ่งและพิมพอังกฤษอีกครั้งหนึ่ง) โดยที่
การทับศัพทเปนทางเลือกสุดทายหากยังไมสามารถหาคําไทยหรือบัญญัติศัพทมาใชแทนได  

แตในปจจุบัน  การใชคําภาษาอังกฤษปนในภาษาไทยโดยไมทับศัพทนั้นก็เริ่มเปนที่
แพรหลายมากขึ้น  โดยเฉพาะในงานเขียนเฉพาะสาขาวิชาตางๆ (ดังตัวอยางขอความจาก 
สารศิริราชยุคปจจุบันที่แสดงในขอ 5.1) อีกทั้ง ภาษาอังกฤษก็เปนภาษาสากลที่คนไทยเองก็
ตองศึกษามากขึ้น  เด็กนักเรียนไทยจํานวนมากก็เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกันต้ังแตชั้นประถม  ณ 
จุดนี้  จึงอาจตั้งคําถามไดวา  ยังมีความจําเปนที่จะตองทับศัพทดวยอักษรไทยอีกหรือไม  ใน
เมื่อทับศัพทมาแลวก็อาจไดคําที่เขียนแตกตางกันได  หรืออาจไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่ทาง
ราชบัณฑิตยสถานไดวางไว  มิหนําซ้ํา ดวยกฏเกณฑการทับศัพทของราชบัณฑิตยสถานที่ไมใช
รูปวรรณยุกต  คําทับศัพทก็จะมีผลกระทบตออักขรวิธีไทยดังที่กลาวมา  
 ความจําเปนในการทับศัพทเพราะเหตุวาผูอานไมมีความรูภาษาอังกฤษมากพอที่จะ
เขาใจคําอังกฤษไดอาจไมมีน้ําหนักมากเทาในอดีต  และหากพิจารณาปจจัยสถานการณการ
ส่ือสารประกอบดวย  งานเขียนวิชาการที่เขียนเพื่อนักวิชาการเองอาจไมจําเปนตองทับศัพทเปน
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ไทยก็ได ในกรณีที่ยังไมสามารถหาคําไทยใชแทน ก็สามารถเขียนคําภาษาอังกฤษนั้นไดโดยไม
กอใหเกิดปญหาใดใด เพราะผูอานมีความรูภาษาอังกฤษพอที่จะรูจักคําที่เขียน แตกลับจะเปน
ปญหามากกวาหากทับศัพทแลวไดคําไมตรงกัน เพราะอาจทําใหเขาใจผิดได เชน กรณีชื่อยา
หรือศัพทการแพทย หรือกรณีชื่อตางประเทศที่เดิมมาจากภาษาอื่นที่ไมใชภาษาอังกฤษ เชน 
ชื่อบุคคล Frankfurter หากผูเขียนคนหนึ่งทับศัพทโดยมองเปนคําอังกฤษก็อาจเขียนวา แฟรงก
เฟอรเทอร แตหากผูเขียนอีกคนมองวาเปนคําเยอรมันก็อาจเขียนเปน ฟรันดฟูรเทอร  ผูอานซึ่ง
ไมรูที่มาของคําตางประเทศก็อาจเขาใจผิดวาเปนคนละคนกันก็ได  จึงเปนเรื่องปกติที่เมื่อทับ
ศัพทแลวผูเขียนก็มักจะใสคําตางประเทศนั้นไวในวงเล็บดวย 
  สวนงานเขียนที่ผูอานไมมีความรูภาษาอังกฤษมากพอก็ยังควรตองทับศัพทเปนไทย  
แตควรทับศัพทโดยไมขัดกับหลักอักขรวิธีไทย  เพราะจริงๆ แลวถาผูอานไมเคยรูจักหรือไดยิน
คําอังกฤษนั้นมากอน  ผูอานก็ไมสามารถรูไดวาการออกเสียงที่ควรจะเปนคืออะไร  เหตุผลที่
ผูอานจะออกเสียงคําทับศัพทไดถูกก็เพราะเขาเคยไดยินหรือรูจักคําภาษาอังกฤษนั้นมากอน
ไมใชหรือ  ถาจะทับศัพทโดยไมใสวรรณยุกตเพราะเหตุวาคําภาษาอังกฤษไมมีวรรณยุกตในคํา 
ดังนั้นจึงออกเสียงสูงตํ่าแตกตางกันได เชน technology จะออกเสียงวา [เทกโนโลยี] หรือ [เทก
โนโลยี่] ก็ไมแตกตางกันสําหรับคําอังกฤษ หากตองทับศัพทโดยเขียนรูปวรรณยุกตดวยก็อาจทํา
ใหไดคําทับศัพทที่แตดตางกัน  การไมใสรูปวรรณยุกตจึงดูเหมือนจะชวยแกไขปญหานี้ได ทําให
ผูเขียนคําทับศัพทไมตองวิตกวาควรใชรูปวรรณยุกตใดเพื่อใหตรงกับเสียงที่ควรเปน  แตใน
กรณีทั่วไปนั้น คําทับศัพทภาษาอังกฤษเมื่ออานออกเสียงโดยคนไทยแลวก็ตองออกเสียง
วรรณยุกตใดวรรณยุกตหนึ่ง เชน เราคงไมอาน [คอมพิวเตอ] ในที่หนึ่งแลวไปอาน [คอมพิ้วเตอ] 

ในอีกที่หนึ่ง  จะมีก็เพียงบางคําที่นิยมอานเสียงวรรณยุกตไดมากกวาหนึ่งแบบ เชน technology 
การไมใสรูปวรรณยุกตใหตรงเสียงอานที่ควรเปนในภาษาไทยจึงเปนการผลักภาระใหผูอานคน
ไทยตองตัดสินใจโดยอาศัยความรูเดิมในภาษาอังกฤษนั้นหรือตามที่เคยไดยินมา การใส
วรรณยุกตใหชัดเจนจะเปนการชวยผูอานมากกวาเพราะผูอานจะรูวาควรออกเสียงวรรณยุกตใด 
หากจะมีคําใดที่มีผูออกเสียงแตกตางกัน คนทั่วไปก็จะไดทราบและจะไดชวยกันเลือกคําที่นิยม
กวาได อีกทั้งการใสวรรณยุกตก็ไมไดทําใหเกิดการเขาใจผิดเกี่ยวกับคําเดิมในภาษาอังกฤษ  จึง
ไมมีเหตุผลใดที่จะไมใสวรรณยุกตหรือเขียนทับศัพทใหตรงการออกเสียงของคนไทย เพราะการ
ทับศัพทเปนการยืมคําภาษาอังกฤษเขามาในภาษาไทย เปนเรื่องของคนไทยและภาษาไทยเปน
หลัก     
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7.3 ปญหาของหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ 

ปญหาใหญของการวางหลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ คือ หลักเกณฑที่วางไว
ไมสามารถทําใหทุกคนเขียนคําทับศัพทไดเหมือนกันทุกคน  ซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑการ
ถอดอักษรไทยเปนโรมัน  เพราะการถอดอักษรไทยเปนโรมันนั้น หากผูเขียนยึดหลักเกณฑโดย
เครงครัด คําที่เขียนไดก็จะตองเหมือนกันเสมอ  เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการถอดอักษรไทยเปน
โรมันเปนการถายเสียงคําไทยซึ่งสามารถเห็นพองกันวาคําไทยนั้นควรอานออกเสียงอยางไร  
แตการทับศัพทภาษาอังกฤษ เปนการพยายามถายเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษานานาชาติ
และมีหลายสําเนียง การถอดรูปสระโดยยึดเสียงที่ไดยินก็เปนปญหาแตแรกแลววาอาจทําให
เขียนไมตรงกันได  หากจะแกปญหา โดยพยายามกําหนดเสียงใหแตละรูปสระใหชัดเจน  ก็
ไมใชเรื่องงายเชนกัน  จําเปนอาศัยความรูทางอักขรวิธีภาษาอังกฤษมาอธิบาย  ซึ่งไมมีการ
เขียนไวชัดเจนเทาอักขรวิธีภาษาไทย  และเปนส่ิงที่เปนปญหาถกเถียงกันมาชานานวารูปเขียน
ภาษาอังกฤษนั้นไมสัมพันธกับคําอาน เปนภาษาที่ยากสําหรับผูเรียนชาวตางประเทศ  ตัวอยาง
ที่นิยมเลากันเพื่อแสดงปญหาของการสะกดคํา คือ ตัวอยางที่บอกวาคํา ghoti ออกเสียงเหมือน
คําวา fish เพราะ "gh" (ในคํา cough) ออกเสียงเหมือน f, "o" (ในคํา women) ออกเสียงเหมือน 
“i” และ "ti" (ในคํา station) ก็ออกเสียงเหมือน “sh”  ดังนั้น gh-o-ti จึงอานออกเสียงเหมือน f-i-
sh ไดดวยเหตุนี้  จากปญหานี้จึงไดมีกลุมคนพยายามใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสะกดคํา 
(spelling reform) ใหสอดคลองกับการออกเสียงมาโดยตลอด  มีการจัดต้ังสมาคมเพื่อการนี้เชน 
สมาคม Simplified Spelling Spciety

28 แตก็ไมประสบความสําเร็จอยางที่ตองการ บางคนก็
เสนอทําในทางตรงกันขาม29 คือ ใหปรับการออกเสียง (pronunciation reform) ใหตรงกับรูป
เขียน  โดยใหเหตุผลวาการปรับวิธีการสะกดนั้นจะตองทําใหพิมพหนังสือภาษาอังกฤษทั้งหลาย
ใหมหมดซึ่งมีคาใชจายสูงมาก แตขอเสนอที่ใหคนที่พูดภาษาอังกฤษเปลี่ยนวิธีการอานออก
เสียงของตนนี้ก็เปนไปไดยากเชนกัน ส่ิงที่ฝงรากลงไปนานแลวยอมบังคับแกไขไดยาก เหลานี้
ลวนแตแสดงใหเห็นปญหาของอักขรวิธีภาษาอังกฤษเอง ซึ่งสงผลใหเปนปญหาตอการทับศัพท
เปนไทยไปดวย   

จะดีกวาหรือไมที่จะบรรเทาปญหา โดยการสงเสริมใหมีการใชคําไทยหรือบัญญัติศัพท
ขึ้นมาใชมากกวาจะสนับสนุนใหทับศัพท และหากตองทับศัพทจริงๆ เชน กรณีชื่อเฉพาะตางๆ 

                                            
28

 Spelling Reform Society (http://www.spellingsociety.org/) 
29

 Regular English Pronunciation (http://www.phon.ucl.ac.uk/home/mark/regeng/) 
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ก็ควรเขียนใหเขากับอักขรวิธีไทย  เพราะการทับศัพทนั้น แทจริงเปนเพียงการเขียนคํา
ตางประเทศดวยอักษรไทยเทานั้น  ไมไดชวยในการสื่อความแกคนทั่วไป  เชน ระหวางการทับ
ศัพทเปน “โปลีนมัยโอไสติส” กับการใชศัพทบัญญัติ “กลามเนื้ออักเสบหลายมัด”  คําหลังยอม
ส่ือความกับคนทั่วไปที่ไมไดเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาไดมากกวา  และคําที่ทับศัพทมา เมื่อจะ
อานออกเสียงหรือเขาใจวาคือคําใด ผูอานก็จะตองมีความรูวาคําเดิมในภาษาอังกฤษคือคําใด 
หรือถาทับศัพทออกมาแลวตางกัน ก็อาจยิ่งสรางความสับสนวามาจากคําที่ตางกัน  หากเปน
เชนนั้นแลว ประโยชนของการทับศัพทดวยอักษรไทยคืออะไร  การทับศัพทควรมีเพื่อเปนคุณ
ตอภาษาไทยมากกวาที่จะเปนโทษตอภาษาไทยเองไมใชหรือ  หากเปนโทษมากกวาคุณ สู
เขียนคําอังกฤษดวยตัวอักษรอังกฤษเองไมดีกวาหรือ เพราะอยางนอยก็ทําใหแยกคําอังกฤษ
ไมใหปะปนกับคําไทยได เหลานี้ เปนประเด็นคําถามที่ยังตองการการถกเถียงกันอยาง
กวางขวางและรีบเรงดําเนินการ  เพราะหากปลอยเวลาใหเนิ่นนานจนสูญเสียความเปนระบบ
ของอักขรวิธีไทยแลว  ก็จะแกไขคืนมาไดยาก   

7.4 การบัญญัติศัพท 

การทับศัพทนั้นเปนที่ยอมรับกันวาเปนเพียงทางออกชั่วคราวในการรับคําภาษา 
ตางประเทศ ในกรณีที่ยังหาคําไทยหรือบัญญัติศัพทใหมขึ้นมาใชแทนไมได  ปญหาคําทับศัพท
นั้นจะไมเปนปญหาใหญหากเราสามารถบัญญัติศัพทตางๆไดทันความตองการ  การ
บัญญัติศัพทเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแตอดีต แตเดิมภาษาตางประเทศที่เขามามักเปนภาษาใน
ภูมิภาคนี้ซึ่งเขียนดวยตัวอักษรที่เทียบเคียงกับอักษรไทยได เชน ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร 
การยืมคําจึงสามารถปรับใหเขากับอักขรวิธีไดงาย แตในยุคโลกาภิวัตนนี้ คําจากตางประเทศที่
เขามาในภาษาไทยมักเปนคําภาษาอังกฤษซึ่งใชอักษรโรมัน ทําใหไมสามารถปรับเขียนดวย
อักษรไทยไดโดยตรง และยังมีการรับคําเขามาเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองมีการวางแผนการ
ดําเนินการใหสามารถบัญญัติศัพทแทนคําตางประเทศใหไดทันทวงทีและเหมาะสม 

ในการบัญญัติศัพทใหมทางวิชาการนั้น ราชบัณฑิตยสถานเปนหนวยงานที่เปนหลัก30

และเปนที่เชื่อถือของคนสวนใหญ แตจํานวนศัพททางวิชาการนั้นมีมากเกินกวาที่นักวิชาการจะ
รอใชศัพทบัญญัติจากราชบัณฑิตยสถาน ทําใหนักวิชาการจําเปนตองบัญญัติศัพทขึ้นใชเอง 
นักวิชาการจึงเปรียบเหมือนทัพหนาที่ตองรับมือกับคําตางประเทศเหลานี้ สวนราชบัณฑิตย 

                                            
30

 หนวยงานที่รับผิดชอบบัญญัติศัพททางวิชาการตามประกาศราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2544 คือ 
ราชบัณฑิตยสถาน 
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สถานเปรียบเหมือนทัพหลวง หากทัพหนามีความเขมแข็งและรับมือกับคําตางประเทศไดอยาง
เปนระบบก็จะชวยใหทัพหลวงเบางานลงและสนใจกับศัพทที่เปนปญหาจริงๆได   แนวทางที่จะ
เปนประโยชนคือการวางหลักเกณฑหรือคูมือคําแนะนําเรื่องการบัญญัติศัพทและจัดอบรม
ความรูเรื่องการบัญญัติศัพทแกนักวิชาการทั่วไปใหสามารถบัญญัติศัพทที่เหมาะสมใชไปกอน
จนกวาราชบัณฑิตยสถานจะแกไขหรือรับรองศัพทเหลานั้น     

ในการบัญญัติศัพทนั้น  ควรเนนใหมองภาพรวมของมโนทัศนหรือความหมายของศัพท
นั้นๆ ในระบบมากกวาพิจารณาศัพททีละคํา และควรพิจารณาศัพทนั้นในตําแหนงหมวดคํา
ตางๆและความหมายตางๆ เชน หากคําภาษาอังกฤษในความหมายเดียวกันมีการใชเปนทั้ง
คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท คํากริยาวิเศษณ  ก็จําเปนตองบัญญัติคําไทยสําหรับหมวดคํา
ตางๆไปพรอมกัน  และควรพิจารณาคําที่มีความหมายใกลเคียงอยูในกลุมเดียวกันดวยวาเมื่อ
บัญญัติแลวไดคําไทยที่แปลกแยกไปจากกลุมหรือไม   และหากเปนศัพทที่ใชกันในหลายสาขา  
ก็ควรพิจารณาดูวาศัพทดัยวกันนั้นในสาขาอื่นบัญญัติไวอยางไรดวย 

นอกจากนี้ ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการบัญญัติใหม คือ ฐานขอมูลศัพท
บัญญัติที่มีอยูในสาขาวิชาตางๆ เพื่อใหผูที่จําเปนตองสรางศัพทใหมสามารถสืบคนฐานขอมูล
เดิมวาศัพทตางประเทศนั้นไดมีการบัญญัติไวแลวหรือยัง โดยสามารถจัดทําเปนซีดีรอมหรือเว็บ
ไซตรวบรวมขอมูลศัพทบัญญัติที่มีการปรับปรุงใหทันสมัยอยางตอเนื่อง ซึ่งในปจจุบันนี้ ทาง
ราชบัณฑิตยสถานก็ไดจัดทําซีดีรอมและเว็บไซตเผยแพรศัพทบัญญัติสาขาตางๆ แลว 
ทรัพยากรเหลานี้เปนส่ิงจําเปนสําหรับนักวิชาการทุกสาขา  ซึ่งไมใชเพียงคนหาศัพทที่มีการ
บัญญัติไว  แตเพื่อสํารวจวาศัพทเดียวกันหรือศัพทที่ใกลเคียงไดมีการบัญญัติไวอยางไรบาง 
และหนวยงานกลางอยางราชบัณฑิตยสถานควรเปนศูนยกลางใหนักวิชาการนําเสนอศัพท
บัญญัติตางๆ ที่แตละคนคิดวาเหมาะสม  โดยอาจจัดทําเว็บไซตที่เปนศูนยกลางแลกเปลี่ยน
ขอมูลศัพท คืออนุญาตใหมีการนําเสนอศัพทบัญญัติพรอมทั้งเปดใหมีการอภิปรายเรื่องความ
เหมาะสมของศัพทที่เสนอนั้น ซึ่งจะชวยใหเกิดการบัญญัติศัพทที่เปนมาตรฐานรวมกัน เปนที่
ยอมรับและมีใชไดรวดเร็วทันใจมากขึ้น  และขอมูลความคิดเห็นเหลานี้จะเปนขอมูลพื้นฐาน
สําหรับราชบัณฑิตยสถานใชประกอบ การพิจารณาตัดสินศัพทบัญญัติในภายหลังได 
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ภาษาไทยทางวิทยาศาสตรการแพทย, การสัมมนา 19-21 ก.พ. 2528 ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 293-306. 
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เต็ม สมิตินันท ผูตรวจสอบแกไข  2523.  พรรณไมแหงประเทศไทย พิมพครั้งที่ 2 ฟนนี่พับบ
ลิชชิ่ง, 379 หนา 

ธีระพันธ ล. ทองคํา. 2526. สัทอักษรไทย : การสรางสัทอักษรไทยเพื่อบันทึกภาษาไทยถิ่นและ
ภาษาชนกลุมนอย. กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นันทนา รณเกียรติ. 2529. ขอคิดเกี่ยวกับการถายรูปอักษรไทยเปนอักษรโรมัน. วารสาร
ธรรมศาสตร  15:1 มีนาคม 2529 

นิตยา กาญจนะวรรณ.  2529. การถอดอักษรกับการถายเสียง. วารสารธรรมศาสตร  15:1 

มีนาคม 2529 

นิตยา กาญจนะวรรณ. 2543. เกณฑการทับศัพทกับปญหาบางประการ.  วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน,  ปที่ 25  ฉบับที่ 3, 2543, 60-68. 

นิตยา กาญจนะวรรณ.  2547a. ภาษาคาราโอเกะ ใน เสนหภาษาไทย กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
มติชน, 45-52. 2547. 

นิตยา กาญจนะวรรณ. 2547b. ภาษากับตัวอักษร.  วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปที่ 29 ฉบับที่ 
1, ม.ค.-มี.ค. 2547, 152-171. 

นิตยา กาญจนะวรรณ. 2547c. การเกิดและดับแหงเครื่องหมายไทย. วารสารราชบัณฑิตยสถาน
, ปที่ 29 ฉบับที่ 2, เม.ย.-มิ.ย. 2547, 443-467. 

นิตยา กาญจนะวรรณ. 2548. อักขรที่ควรเปลี่ยนและไมควรเปลี่ยน. วารสารราชบัณฑิตยสถาน, 
ปที่ 30 ฉบับที่ 4, ต.ค.-ธ.ค. 2548, 1048-1054. 

นิตยา กาญจนะวรรณ. 2549. การใชเครื่องหมายหรืออักษรบอกเสียงสูงตํ่า ในคําทับศัพทจาก
ภาษาอังกฤษ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปที่ 31 ฉบับที่ 1, ม.ค.-มี.ค. 2549, 261-268. 

บรรจบ พันธุเมธา. 2530. ลักษณะและการใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
บุญ อินทรัมพรรย. 2545. การใชเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย ตามพระราชนิยมใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 27 ฉบับที่ 2, 

เม.ย.-มิ.ย., 586-591. 

ปฐมมาลา. 2513. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 
ประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่องการถอดอักษรไทยเปนโรมัน ๒๔๘๒.  ใน  ความรูทางอักษร

ศาสตร.  ราชบัณฑิตยสถาน, 185-208. 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องบัญญัติศัพทฉบับที่ ๑  ๒๔๘๕. ใน ความรูทางอักษรศาสตร.  
ราชบัณฑิตยสถาน, 209-220. 

ประถม ก กา.  2513. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 
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พจนานุกรมอังกฤษ – ไทยฉบับนักเรียนนักศึกษา  ฉบับภาษาไทยของบริษัทอมรินทรพริ้นต้ิง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน). 2544. กรุงเทพฯ : อมรินทร. 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. 2545. วิธีใหมสําหรับใชเขียนสระและเขียนหนังสือ
ไทย. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 27 ฉบับที่ 2, เม.ย.-มิ.ย., 561-586. 

พิศศรี กมลเวชช. 2545. ครบครันเรื่องวรรณยุกต.  กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ.  
ภาษาไทย 3  หนวยที่ 1-6. 2525. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
ภูเก็ต วาจานนท. 2513. ขอคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับการเขียนเรื่องทางวิชาการดวย

ภาษาไทย.  สารศิริราช  2513, 22. 1382-1393. 

ภูเก็ต วาจานนท. 2516. ภาษาสารศิริราช. สารศิริราช. 2516, 25. 1353-1372. 

ภูเก็ต วาจานนท. 2528. ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการทับศัพท  ใน  การใชภาษาไทยทาง
วิทยาศาสตรการแพทย, การสัมมนา 19-21 ก.พ. 2528  ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 249-274. 

มงคล เดชนครินทร. 2548. ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับหลักการบัญญัติศัพท. ใน วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 30 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค. 2548, 6-8. 

มูลบทบรรพกิจ. 2514. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๖. กรุงเทพฯ : นาน

มีบุคสพับลิเคชั่นส. 

ราชบัณฑิตยสถาน. 2540. อานอยางไรและเขียนอยางไร. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2535. หลักเกณฑการทับศัพท.   กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน.  
ราชบัณฑิตยสถาน. 2532. หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ.   กรุงเทพฯ : 

ราชบัณฑิตยสถาน. 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2531.  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ พิมพครั้งที่ 4. 

กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2528. หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ  ใน  

การใชภาษาไทยทางวิทยาศาสตรการแพทย, การสัมมนา 19-21 ก.พ. 2528 ณ คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 179-211. 

รายงานการสัมมนาการใชภาษาไทย 14-15 ก.ค. 2526  สภาวิจัยแหงชาติ  บางเขน 

เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย. 2524.  หลักการและแนวคิดใหมในการเขียนอักษรโรมันในภาษาไทย  
ภาษาและวัฒนธรรม  1:  มกราคม – มิถุนายน 2524, 31-42. 
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เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย. 2528. หลักการเขียนคําไทยเปนอักษรโรมัน  ใน  การใชภาษาไทยทาง
วิทยาศาสตรการแพทย, การสัมมนา 19-21 ก.พ. 2528 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 86-100. 

วัฒนา อุดมวงศ. 2526.  การเขียนทับศัพทคํายืมภาษาอังกฤษ  ใน  รายงานการสัมมนาการใช
ภาษาไทย  14-15 ก.ค. 2526, สภาวิจัยแหงชาติ, 87-161. 

วิชาการเกษตร, กรม สถาบันวิจัยขาว 2529. การเขียนทับศัพทชื่อขาวไทยเปนอังกฤษ. ฝาย
ประชาสัมพันธและเผยแพร  กองวางแผนและวิชาการ กรมวิชาการเกษตร, 8 หนา 

สมชัย บวรกิตติ. การทับศัพทวิชาการ. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 27 ฉบับที่ 1, ม.ค.-มี.ค. 
2545. 5-7. 2545. 

สมชาย ลุวีระ. 2516. ขอสังเกตเกี่ยวกับการเขียนทับศัพทในสารศิริราช. สารศิริราช. 2516, 25. 

96-102. 

สมชาย ลุวีระ. 2516. อันเนื่องมาจาก “ภาษาสารศิริราช”. สารศิริราช. 2516, 25. 1400-1406. 

สมศีล ญาณวังศะ. 2545. เกณฑการใชภาษา. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 27 ฉบับที่ 2, 

เม.ย.-มิ.ย. 2545, 313-314. 

สุธิวงศ พงศไพบูลย. 2505. หลักภาษาไทย. พระนคร : การพิมพเกื้อกูล. 
สุนันท อัญชลีนุกูล. 2546. ระบบคําภาษาไทย. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย. 
อนุมานราชธน, พระยา. 2545 เรื่องบัญญัติศัพท (เขียนอยางปากกาพาไป) ใน วารสาร

ราชบัณฑิตยสถาน  ปที่ 27, ฉบับที่ 3, ก.ค.-ก.ย. 2545, 905-911. 

อวย เกตุสิงห. 2528. การเขียนทับศัพทคําแพทย หลักการและเหตุผล. ใน  การใชภาษาไทย
ทางวิทยาศาสตรการแพทย, การสัมมนา 19-21 ก.พ. 2528 ณ คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 289-292. 

อวย เกตุสิงห. 2545. การเขียนทับศัพทวิชาการ หลักการและเหตุผล ใน วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน  ปที่ 27, ฉบับที่ 1, ม.ค.-มี.ค. 2545, 296-298. 

อักษรนิติ. 2513. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร. 
อัจฉรา วงศโสธร. 2526.  เรื่องการบัญญัติศัพทและการทับศัพท  ใน  รายงานการสัมมนาการใช

ภาษาไทย  14-15 ก.ค. 2526, สภาวิจัยแหงชาติ, 77-86. 

อุดม วโรตมสิกขดิตถ.  ภาษาศาสตรเหมาะสมัยเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : ตนธรรม 

อุปกิตศิลปสาร, พระยา. 2532. หลักภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพไทยวัฒนาพาณิชย. 
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อุไรรัตน บุญภานนท. 2529. การถอดอักษรอังกฤษเปนไทยโดยใชหลักวิชาภาษาศาสตร  
วิทยานิพนธมหาบัณฑิต   ภาควิชาภาษาศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. 

อุไรศรี วรศะริน และ อรวรรณ บุญยฤทธิ์. 2545. ระบบการถายถอดอักษรแบบ Transliterations 
และ Transcriptions. เอกสารประกอบการอบรม  13 พ.ค. 2545  คณะโบราณคดี  
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
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