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การถอดเสียงอักษรไทยเปนอักษรโรมัน: กรณีการเขียนคาํวิสามานยนาม 
 

บุณยเสนอ ตรีวิเศษ 
 

ในสารประชาสัมพันธ “ราชพฤกษ” ฉบับที่ ๓๔๘ ไดเขียน บทความเรื่อง การถอดเสียง
อักษรไทยเปนอักษรโรมัน: การเขียนชื่ออําเภอในจังหวัดบุรีรัมย  เม่ือพิจารณาดูอีกทีก็พบวา      
คนไทยสวนใหญใชอักษรโรมันเขียนชื่อบุคคลหรือสถานที่อันเปนวิสามานยนาม ก็มีความลักลั่น       
ไมเปนเอกภาพ ไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ ตองยอนทวนไปที่ชื่อของตัวเองกอน เมื่อ
ครั้งที่ยังเรียนชั้นประถมศึกษา ยังเขียนชื่อ-สกุลตัวเอง เสนอ ตรีวิเศษ เปนอักษรโรมันไมได จําตอง
ขอใหผูปกครองสะกดให ครั้งนั้น ผูปกครองของผูเขียนก็สะกดใหวา Saner Treevises สังเกตรูป
เขียนแลวดูเขาทีนะ เปนเหมือนการถอดอักษรไทยเปนโรมันแบบตัวตอตัว  

แตความเปนจริงราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดมาตรฐานการถอดเสียงอักษรไทยเปนอักษร
โรมันไวแลว เสียงอักษรไทยตัวใดควรแทนดวยอักษรโรมันตัวใด ขอใหสังเกตการใชสัญลักษณตอไปนี้ 

อักษรแทนเสียงพยัญชนะตน ๑) [ก] แทนดวย [k]  ๒) [ข ฃ ค ฅ ฆ] แทนดวย [kh]  ๓) [ง] 
แทนดวย [ng]  ๔) [จ ฉ ช ฌ] แทนดวย [ch]  ๕) [ญ ย] แทนดวย [y]  ๖) [ฎ ด (ฑ)] แทนดวย [d]  
๗) [ฏ ต] แทนดวย [t]  ๘) [ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ] แทนดวย [th]  ๙) [ณ น] แทนดวย [n]  ๑๐) [บ] แทน
ดวย [b]  ๑๑) [ป] แทนดวย [p]  ๑๒) [ผ พ ภ] แทนดวย [ph]  ๑๓) [ม] แทนดวย [m]  ๑๔) [ฟ ฝ] 
แทนดวย [f]  ๑๕) [ร] แทนดวย [r]  ๑๖) [ล ฬ] แทนดวย [l]  ๑๗) [ว] แทนดวย [w]  ๑๘) [ซ (ทร)  
ศ ษ ส] แทนดวย [s]  ๑๙) [ห ฮ] แทนดวย [h]   

อักษรแทนเสียงพยัญชนะสะกด ๑) ตัวสะกด [ก ข ฃ ค ฅ ฆ] แทนดวย [k]  ๒) ตัวสะกด   
[จ ช ฎ ฏ ซ ฐ ฑ ฒ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส] แทนดวย [t]  ๓) ตัวสะกด [บ ป พ ภ ฟ] แทนดวย [p]      
๔) ตัวสะกด [ง] แทนดวย [ng]  ๕) สะกดดวย [ญ ณ น ร ล ฬ] แทนดวย [n]  ๖) ตัวสะกด [ม]   
แทนดวย [m] สังเกตไหมวา ตัวสะกดในแม เกย และเกอว ไมไดระบุไว แตมีกําหนดไวในกลุมเสียง
สระ ดังนี้ 
 อักษรแทนเสียงสระ ๑) [อะ, อั- (อะ ลดลรูป), รร (มีตัวสะกด), อา] แทนดวย [a]  ๒) [รร 
(ไมมีตัวสะกด)] แทนดวย [an]  ๓) [อํา] แทนดวย [am]  ๔) [อิ, อี] แทนดวย [i]  ๕) [อึ, อื] แทนดวย 
[ue]  ๖) [อุ, อ]ู แทนดวย [u]  ๗) [เอะ, เอ็- (เอะ ลดรูป), เอ] แทนดวย [e]  ๘) [แอะ, แอ] แทนดวย 
[ae]  ๙) [โอะ, -(โ-ะ ลดรูป), โอ, เอาะ, ออ] แทนดวย [o]  ๑๐) [เออะ, เออ (เออะ ลดรูป), เออ] แทน
ดวย [oe]  ๑๒) [เอียะ, เอีย] แทนดวย [ia]  ๑๓) [เอือะ, เอือ] แทนดวย [uea]  ๑๔) [อัวะ, อัว, -ว -
(อัว ลดรูป)] แทนดวย [ua]  ๑๕) [ใอ, ไอ, อัย, ไอย, อาย] แทนดวย [ai]  ๑๖) [เอา, อาว] แทนดวย 
[ao]  ๑๗) [อุย] แทนดวย [ui]  ๑๘) [โอย, ออย] แทนดวย [oi]  ๑๙) [เอย] แทนดวย [oei]  ๒๐) 
[เอือย] แทนดวย [ueai]  ๒๑) [อวย] แทนดวย [uai]  ๒๒) [อิว] แทนดวย [io]  ๒๓) [เอ็ว, เอว] แทน
ดวย [eo]  ๒๔) [แอ็ว, แอว] แทนดวย [aeo]  ๒๕) [เอียว] แทนดวย [iao]  ๒๖) [ฤ (เสียง รึ), ฤๅ] 
แทนดวย [rue]  ๒๗) [ฤ (เสียง ร)ิ] แทนดวย [ri]  ๒๘) [ฤ (เสียง เรอ)] แทนดวย [roe] และ ๒๙) [ฦ, 
ฦๅ] แทนดวย [lue] 



 จากอักษรที่ใชแทนเสียงขางตน สิ่งท่ีนาสังเกตมากที่สุด ใน Saner Treevises ก็คือ ใช [v] 
แทน [ว] ซึ่งไมควรเปนเชนนั้น  เพราะเมื่อพิจารณาการออกเสียงทางสัทศาสตรไมมีอักษรใดใน
ภาษาไทยที่เทียบเทาตัว [v]  เลย ตัว [v]  เวลาออกเสียง[v]  ใหเมมริมฝปากลางไปอยูใตฟนบนแลว
คอยพูดออกมา ออกเสียงเปน [ว]ู  สวน [w] ใชริมฝปากทั้งคูออกเสียง ปากหอกลม ออกเสียงเปน 
[วะ] เทียบเสียงไดกับอักษร “ว” ในภาษาไทย1  ดังนั้น หากคิดวา [v] กับ [w]  มีเสียงเดยีวกัน เปน
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนอยางยิ่ง  และแทจริงแลวชื่อคนไทยที่เขียนเปนอักษรโรมันไมนาจะมีตัว [v] 
เลย ที่ถูกตองจึงเขียนใหมใหเปนไปตามหลักเกณฑ คือ Sanoe Triwiset ยังอานเปน เสนอ ตรีวิเศษ 
เสียงคงเดมิ ทั้งนี้เพราะ หลักเกณฑการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมัน ตามประกาศ
ราชบัณฑิตยสถาน ฉบับวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ไดยึดถือเอาวิธีถายทอดเสียง 
(Transcription) เปนสําคัญ เพ่ือใหอานคําภาษาไทยที่เขียนดวยอักษรโรมันใหไดเสียงใกลเคียง โดยไม
คํานึงถึงการสะกดการันต และวรรณยุกต  
 หลักเกณฑดังกลาว มีคนไทยจํานวนหนึ่งท่ีใสใจเรียนรูไดเขาไปเว็บไซตของราชบัณฑติยสถาน 
เพ่ือถามการสะกดชื่อเปนอักษรโรมันใหถูกตอง เชน  ถามวา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถามนี้ ขอตอบในฐานะครูภาษาไทย ที่ศึกษาหลักเกณฑของราชบัณฑิตมา ขอตอบดังนี้  
เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑจะเห็นวา พบขอควรปรับปรุงในการแทนดวยอักษรโรมันท้ังพยัญชนะ
และสระ กลาวคือ ณีรกาญจน ศรีไพบูลย (Neerakarn Sripaiboon) อักษร [e] ในหลักเกณฑของ
ราชบัณฑิตนี้ ใชแทนสระ [เอะ, เอ็- (เอะ ลดรูป), เอ]  สระ [อี] ควรใช [i] แทน  ตัว [r] ใน “กาญจน” 
[karn] ไมถูกตอง  สาเหตุที่ใชเชนนี้ อาจมาจากการใชแนวเทียบกับคําในภาษาอังกฤษหลายคํา มี 
smart  start  card  part barn porn port เปนตน ในหลักเกณฑนี้เปนการใชอักษรโรมันแทน
เสียงภาษาไทย ณีรกาญจน ที่ถูกตองควรเขียนเปน Nirakan สวน Sripaiboon มีขอควรปรับปรุง 
คือ เม่ือเปนการถายเสียง [ร] ในคํา [ศรี] ซึ่งไมออกเสียง [ร] จึงไมตองมี [r]  ตัวตอไป เสียง [พ] นั้น 
ตางจาก [ป] เวลาออกเสียง [พ] จะมีเสียงลมออกมาดวย ขณะที่ออกเสียง [ป] ไมมีลม เสียง [ไพ] ควร
เขียนเปน [phai] หากเขียนวา [pai] จะไดเสียง [ไป] เทานั้น  คําวา [บูลย] นั้นผิดที่อักษรแทนสระ ดู
ที่ขอ ๖) ในอักษรแทนเสียงสระขางตน สระ [อุ, อ]ู ใหแทนดวย [u] สวน [o] ใหใชแทนเสียงสระ[โอะ, 
-(โอะ ลดรูป), โอ, เอาะ, ออ] ที่ถูกตอง ควรเขียนเปน Siphaibun  และพึงสังวรดวยวา [oo] มิได
กําหนดใหใชแทนเสียงสระใดเลย  

ขอทราบคะ วา ชื่อดังกลาวนี้จะถอดเปนคําโรมันไดอยางไรคะ 

1. ณีรกาญจน ศรีไพบูลย (Neerakarn Sripaiboon)  

2. ณัฐนันท ธีรวรวิทย (Natthanan Teeraworawit) 

3. ธีรวัฒน ธีรวรวิทย (Teerawat Teeraworawit)  

ทั้งหมดนี้หากไมถูกตองจะไดแกไขกอนทํา passport คะ 

ขอบคุณมากคะ 



ณัฐนันท ธีรวรวิทย และ ธีรวัฒน ธีรวรวิทย  ควรเขียนเปน Natthanan Thiraworawit 
และ Thirawat Thiraworawit ตามลําดับ  เพ่ือนของผูเขียนคนหนึ่ง ชื่อ วิชุดา พรายยงค เธอเขียน
ชื่อตัวเองเปนอักษรโรมันวา Vichuda Prayyong ผูเขียนแอบเขียนใหเธอใหมวา Wichuda 
Phraiyong  ผูเขียนมีลูกชาย ๓ คน ชื่อ ทีปทัต ธัชภณ และภูริต เมื่อสะกดชื่อพวกเขาใหเปนอักษร
โรมัน ลูกชายคนโตบนวา “พอเขียนใหแปลกๆ”  ผูเขียนเขียนดังนี้  Thithat  Thatchaphon และ 
Phurit ตามลําดับ ผูเขียนยอมที่จะเปนคนแปลกในสายตาลูก โดยเหตุผลทางภาษาไทยตามแนว
ภาษาศาสตร  

ผูอานบางทานอาจนึกคานในใจวา สิ่งท่ีผูเขียนกําลังพูดถึงอยูนี้ใชหรือเปลา เชน ชื่อ
มหาวิทยาลัยที่เราสังกัดอยู   “ราชภัฏ” เหตุใดจึงเขียน Rajabhat ไมเขียน Ratchaphat หากถามถึง
ขอนี้ ก็มีคําอธิบาย แตคําอธิบายนั้นก็ตองใชพ้ืนท่ีพอควร หากผูอานยังสนใจอานกันอยู เราคงไดพบ
กันอีก 
 
1Multiply.  (2555).  International Phonetic Alphabet (IPA).  สืบคนเมื่อ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

จาก http://sunaza.multiply.com.  
ขอบคุณ อ.ศุภกิจ ภูวงค สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ชวยอธิบายความแตกตางของเสียง [v] กับ [w] ในภาษาอังกฤษ  


