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การถอดเสียงอักษรไทยเปนอักษรโรมัน: การเขียนชื่ออําเภอในจังหวัดบุรีรัมย
บุณยเสนอ ตรีวิเศษ
อักษร คือสัญลักษณแทนเสียงที่มนุษยใชเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ภาษาไทยมีชุดอักษร
(ก-ฮ) ที่ดัดแปลงมาจากมอญโบราณและขอมโบราณ ซึ่งอักษรดังกลาว เปนการดัดแปลงมาจากชุด
อักษรที่ใชในประเทศอินเดียอีกทอดหนึ่ง ชุดอักษร ก-ฮ นี้ เรียกวา อักษรไทย
คนไทยคุนชินกับภาษาอังกฤษมานาน เพราะเปนภาษาที่มีอิทธิพลตอคนทั่วโลก จนมักเขาใจ
วา อักษร A-Z คือ อักษรภาษาอังกฤษ แมจะเขียนชื่อ “บุณยเสนอ” วา “BUNSANOE” แตก็
“BUNSANOE” ก็ไมใชภาษาอังกฤษ และ “บุณยเสนอ” ก็ไมใชภาษาไทย หากแตเปนคําที่เรายืมมา
จากภาษาอื่นและมาเขียนในรูปของอักษรไทย กลาวคือ “บุณย” ยืมจากภาษาสันสกฤต สวน “เสนอ”
ยืมจากภาษาเขมร ตัวอักษรที่ใชแทนเสียง “BUNSANOE” เปนอักษรโรมัน ไมใชอักษรภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เพราะ ภาษาอังกฤษยืมอักษรโรมันมาเขียน
ในฐานะอาจารยภาษาไทย จึงมีโอกาสไดเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธบาง มีขอสังเกตที่
อยากใหนัก ศึกษาที่ ทํา วิทยานิพนธไดให ความสํา คัญ ประการหนึ่งก็คือ เมื่อ จะตองเขีย นชื่อ เรื่อ ง
วิทยานิพนธเปนอักษรโรมัน ที่เปนชื่อหมูบาน ตําบล อําเภอเปนอักษรโรมัน เพื่อใหชาวโลกประเทศ
อื่นเขาอานไดดวย ก็ควรตองมีหลักเกณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งชื่อ “อําเภอ” ในจังหวัดบุรีรัมย ที่พบวา
มีการถอดเสียงที่ไมคงเสนคงวา ทั้งๆ ที่เราในฐานะสถานศึกษาสูงสุดของจังหวัด ที่ควรจะเปนหลัก
เปนแบบอยางใหแกสถานศึกษาอื่นๆ ไดยึดถือทําตามในทางวิชาการ
ผมเคยปรารภเรื่องนี้ ในฐานะกรรมการสอบวิทยานิพนธตัวเล็กๆ (ชื่อเปนคนสุดทาย) คนหนึ่ง
ก็ไดรับเสียงสะทอนกลับมาวา สิ่งที่ผมพูดนั้น ไมเปนสากล ซึ่งตอนนั้น ผมก็ไมไดโตแยงอะไร แตคิดใน
ใจวา หากสิ่งที่ผมพูด อันมีฐานคิดมาจากนักภาษาศาสตรระดับโลก ที่ไดรวมกันกําหนดสัญลักษณชุด
หนึ่งเมื่อใชแทนเสียงภาษาทุกภาษาในโลก ไมเปนสากล แลวสิ่งใดเรียกวา สากล
เวลาเราเขียนภาษาไทย ตองอาศัยพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เปนปจจุบันที่สุด
เปนคูมือในการตรวจสอบคําบางคําที่ไมแนใจวาเขียนถูกหรือไม เวลาที่จะตองเขียนชื่อ “อําเภอ” ใน
จัง หวั ดบุ รีรั มย หรือ ในประเทศไทยก็ ควรต องอาศัย ประกาศสํา นัก นายกรัฐ มนตรี แ ละประกาศ
ราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อําเภอ และกิ่งอําเภอ
การใชอักษรโรมันเขียนภาษาไทยหรือการถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมัน มีขึ้นมานานแลว
ตั้งแตในสมัยรัชกาลที่ ๕ ทั้งนี้ เพื่อการเขียนชื่อทางภูมิศาสตรในแผนที่ซึ่งไทยทํารวมกับอังกฤษและ
ฝรั่งเศส ทั้งไทยและฝรั่งเศสไดตกลงรวมกันที่จะสรางระบบการเขียนขึ้นซึ่งใชตัวอักษรโรมันแทนเสียง
อานชื่อภาษาไทย โดยระบบนี้มุงที่เสียงอานเพียงอยางเดียว (Transcription) ไมสนใจเรื่องรูปการ
เขียน
คราวนี้ มาดูกันวา นักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เขาเขียนชื่อ “อําเภอ”
ของพวกเขาวายังไง กันบาง
เริ่มจาก “อําเภอเมืองบุรีรัมย” กอน เทาที่สํารวจชื่อวิทยานิพนธจากฐานขอมูล โครงการ
เครือขายหองสมุดประเทศ ไทย ของ สกอ. หรือ ThaiLIS พบวา ไมมีนักศึกษาคนใดเขียน “อําเภอ
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เมือง” ถูกตองตามประกาศฯ เลย เกือบทั้งหมดเขียนวา Muang Buriram District ที่ถูกตองควร
เขียนเปน Amphoe Mueang Buri Ram ขอแจกแจงใหเห็นจริงทีละคํา ดังนี้
๑) นาสังเกตมาก คือ ที่ไมใช District แทน Amphoe ก็เพราะ คําวา “อําเภอ” ถือเปนคํา
สามานยนามที่เปนขอมูลภูมิศาสตร เมื่อเขียนเปนอักษรโรมัน จึงไมตองแปลเปนภาษาอังกฤษ กลาว
ใหถูกตองอีกครั้ง ก็คือ Amphoe ไมใชภาษาอังกฤษ แตเปนคําที่ถอดเสียงเปนอักษรโรมัน
๒) นาสังเกตยิ่ง คือ การเขียน “เมือง” เปน “Mueang” ไมใช “Muang” ก็ดวยเหตุผลวา
ราชบัณฑิตยสถาน ไดพยายามปรับปรุงไมใหเกิดความกํากวมในภาษา จากเดิมที่ใช /ua/ แทนเสียง
สระ ๔ เสียง คือ เอือะ เอือ อัวะ อัว แตปจจุบันเพื่อแยกใหเห็นความแตกตางระหวางเสียง ๔ เสียง
นี้ จึงให /ua/ แทน อัวะ อัว และ /uea/ แทน เอือ เอือ ทั้งนี้เพราะ เอือ เอือ เปนสระประสม
ซึ่ง ประกอบดว ย เสี ยง อึ หรือ อื /ue/ กับเสียง อะ หรือ อา /a/ อํา เภอที่มีเสีย ง /ua/ ก็คือ
“อําเภอบานกรวด” ถอดเปนอักษรโรมันใหถูกตองไดวา Amphoe Ban Kruat
สระอีกชุดหนึ่ง คือ สระ อึ อื อุ อู ซึ่งแตเดิม แทนเสียงดวย /u/ แตปจจุบัน ใหเขียน
/ue/ แทนเสียง อึ อื และเขียน /u/ แทนเสียง อุ อู ชื่ออําเภอหนึ่งเดียวทีไ่ มซํา้ ใครในประเทศนี้ อยู
หางจากอําเภอเมืองบุรีรัมยออกไปประมาณ ๔๐ กม. ชื่อวา “อําเภอสตึก” ตองเขียนวา Amphoe
Satuek ไมใช Satuk District หากนักศึกษาที่ไปทําวิทยานิพนธรูจักเหลือบมองที่ปายขางทาง ขณะ
เดินทางไปอําเภอสตึก ก็จะพบวา ปายทางหลวงนั้นเขียนถูกตอง เขียนดวยอักษรโรมันตัวพิมพใหญทุก
ตัววา AMPHOE SATUEK
๓) นาสังเกตอยางยิ่ง คือ Buri และ Ram เขียนแยกกัน ทั้งนี้เพราะ ราชบัณฑิตยสถานได
กําหนดไววา เมื่อถอดเสียงเปนอักษรโรมัน ใหเขียนแยกเปนคําๆ “บุรีรัมย” มาจากคํา ๒ คํา คือ บุรี
(บาลี) แปลวา เมือง และ รัมย แผลงมาจาก รมย (สันสกฤต) แปลวา รื่นรมย แปลทั้งหมดไดวา
“เมืองอันนารื่นรมย” เมื่อจะเขียนชื่อ “จังหวัดบุรีรัมย” ตองเขียนวา “Changwat Buri Ram”
เพราะถือเปนสามายนามภูมิศาสตรเชนเดียวกับ “อําเภอ” คือตองถอดเสียงเปนอักษรโรมัน โดยไม
ตองแปลเปน “Buri Ram Province” แตอยางใด
อําเภออื่นๆ ที่ตองแยกคํา ไดแก หนองหงส- Nong Hong แคนดง- Khaen Dong
บานดาน- Ban Dan นาโพธิ์- Na Pho หนองกี่- Nong Ki คูเมือง- Khu Mueang ฯลฯ สวน
กระสัง ปะคํา ชํานิ พุทไธสง ตองเขียนเปน Krasang Pakham Chamni Phutthaisong ไม
ตองแยกเพราะถือเปนคําเดียว
อํ า เภอลํ า ปลายมาศ มี บ างคนเขี ย นเป น “Lamplaimas
District”
ไม ถู ก ต อ ง
ราชบัณฑิตยสถานไดกําหนดใหพยัญชนะทายในมาตราตัวสะกดแมตางๆ ตามแนวสัทอักษรสากล คือ
ใหใช /k/ แทนเสียงตัวสะกดทุกตัวในมาตราแมกก /ng/ แทนเสียงตัวสะกดในมาตราแมกง /t/ แทน
เสียงตัวสะกดทุกตัวในมาตราแมกด /n/ แทนเสียงตัวสะกดทุกตัวในมาตราแมกน /p/ แทนเสียง
ตัวสะกดทุกตัวในมาตราแมกบ /m/ แทนเสียงตัวสะกดในมาตราแมกม อําเภอลําปลายมาศ เขียนเปน
อื่นไมไดนอกจากเขียนวา Amphoe Lam Plai Mat (เสียง /ai/ แทนเสียง ใอ ไอ อัย ไอย และ อาย)
อําเภอ “บานกรวด” ที่หลายคนเขียนวา Bankruad ควรเขียนเปน Ban kruat “นางรอง”
ที่ไมนาเชื่อวาจะมีคนเขียนเปน Nancronc ก็ควรเขียนวา Nang Rong จึงถูกตอง “พลับพลาชัย”
ที่บางคนเขียนวา Plabplachai ก็ควรเขียนใหมวา Phlapphla Chai นาสังเกตวา คํานี้ มีผิด ๒ แหง
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เสียง /พ/ ตองแทนดวย /ph/ เสียงหนัก สวนเสียง /p/ เสียงเบา แทนเสียง /ป/ เชนเดียวกับที่
หลายคนเขียน “ประโคนชัย” “แคนดง” และ “คูเมือง” วา “Prakonchai” “KaenDong” และ
Kumuang นั้นไมถูกตอง ตองเขียนวา “Prakhon chai” “Khaen Dong” และ Khu Mueang ทั้งนี้
เพราะ /Kh/ เสียงหนักแทนเสียง ข ฃ ค ฅ ฆ สวน /K/ เสียงเบา แทนเสียง ก
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีบางคนเขียน Chalermphakert นาสังเกตที่มีที่ผิดถึง ๓ แหง คือ
๑) สระเออ ใน เฉลิม ควรแทนดวย /oe/ พระ ควรจะเขียนแทนดวย phra กลับเปน พะ pha ไมมี
หนวยเสียง /r/ สระเอีย ที่ควรแทนดวย /ia/ ใน เกียรติ กลายเปน /er/ ไดอยางไร อําเภอดังกลาว
ที่ถูกควรเขียนเปน Chaloem Phra Kiat อําเภอหนองหงส ที่เขียนวา Noonghong ก็หาถูกไม
ที่ถูกตองควรเปน Nong Hong เพราะ สระ โอะ -(โอะ ลดรูป) โอ เอาะ และ ออ ราชบัณฑิตยสถาน
ใหแทนดวย /o/
มีขอสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การเขียนอักษรโรมัน แทนเสียง จ ช ฉ ฌ ดวย /ch/ ในคํา
Changwat Chamni Chaloem Phra Kiat นั้น จะเกิดความกํากวม ระหวาง เสียง จ ซึ่งเสียงเบา
และ เสียง ช ฉ ฌ ซึ่งเสียงหนัก หรือไม ในขอนี้ ราชบัณฑิตยสถานไดอธิบายวา
“ตามหลักภาษาศาสตร จะใช /c/ แทนเสียง /จ/ ซึ่งเปนเสียงเบา และ /ch/ แทนเสียง /ฉ ช
ฌ/ ซึ่ง เป นเสี ย งหนั ก ดั ง ที่ ใ ช ในภาษาบาลี สั น สกฤต เขมร ฮิ น ดี อิ น โดนี เ ซี ย และภาษาอื่ นๆ อี ก
มากมาย แตไมไดแกไขใหเปนตามหลักภาษาศาสตรเนื่องจากเกรงวา จะทําใหไขวเขวกับการสะกด
และออกเสียง /c/ ในภาษาอังกฤษซึ่งคนไทยมักใชแทนเสียง ค หรือ ซ ตัวอยาง จน/จิต หากเขียน
ตามหลักสัทศาสตร con/cit ก็อาจออกเสียง c เปน ค ในคําวา con และออกเสียง ซ ในคําวา cit จึง
ยังคงใช ch แทน จ ตามที่คนุ เคย เชน จุฬา /chula/ จิตรา /chittra/ ฯลฯ
บทความนี้ มิไดมุงหมายจะใหใครๆ ตองเชื่อและเห็นดีเห็นงามตามราชบัณฑิตยสถานไปเสีย
ทั้งหมด เพราะบางอยางนั้นกอใหเกิดความสับสนมากกวาควรจะปฏิบัติตาม แตไดพิจารณาเห็นวา
สิ่งใดที่ไดมีการกําหนดหลักเกณฑเปนมาตรฐานแลว ก็ควรศึกษา เรียนรู เอาใจใส และใชรวมกันให
เปนแบบแผนเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งชื่อ “อําเภอ” ในจังหวัดนี้ ก็ไมปรากฏชื่อ “ตามอําเภอใจ”
แตอยางใด
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