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  เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้เขียนได้เสนอบทความในที่ประชุมส�านักศิลปกรรมเรื่อง 
“จากอุปรากรเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายของปุชชินีถึงละครซอล้านนาเรื่องน้อยไจยา” การค้นคว้าเพื่อ
เขยีนบทความเรือ่งนีท้�าให้ผูเ้ขยีนต้องอ่านหนงัสอืหลายเล่ม และหนงัสอืทีใ่ห้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งแก่ผู้เขียน คือ พระราชนิพนธ์ไกลบ้านในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระราช
หัตถเลขาถึงเจ้าฟ้านิภานภดล เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ใน ร.ศ. ๑๒๕ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๙) 
ทีน่่าสงัเกตกค็อื ในพระราชนพินธ์เรือ่งนีม้กีารใช้ค�าภาษาต่างประเทศจ�านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นภาษา
อังกฤษ เมื่อได้รับ “แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนค�ายืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒” ซึ่งเสนอให้พิจารณารูปแบบการเขียนค�ายืมจากภาษาอังกฤษตาม
อักขรวิธีไทย อันเป็นข้อเสนอของศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคสกุล ท�าให้ผู้เขียนเกิดความสงสัยขึ้นมา
ว่า ในสมัยก่อนนั้นเขียนกันอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงเขียนเช่นนั้น เพื่อหาค�าตอบเรื่องนี้ผู้เขียนจึงกลับ
ไปอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอีกครั้งหนึ่ง และด�าเนินการรวบรวมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏ
ในพระราชนิพนธ์เรื่องนี้เพื่อน�ามาใช้ประกอบการพิจารณา 
  ผู้เขียนพยายามจะรวบรวมค�าศัพท์ภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านให้ได้มากที่สุด แต่
เนือ่งจากมเีวลาจ�ากดั จงึอาจมหีลงหหูลงตาไปบ้าง ค�าศพัท์ภาษาองักฤษทีร่วบรวมมาจ�านวน ๑๑๗ ค�า ส่วน
ใหญ่เป็นค�านาม มีทั้งชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อบุคคล ชื่อทวีป ชื่อประเทศ ชื่อเมือง ค�านามทั่วไป รวมทั้งมาตรา
วัดและค�าบอกเวลา เพื่อให้ทราบที่มาของค�าได้ชัดเจน ผู้เขียนได้เขียนรูปศัพท์เดิมไว้ในวงเล็บด้วย ดังต่อ
ไปนี้ 
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หมายเหตุ ค�าที่พิมพ์ตัวหนาคือ ค�าที่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์ก�ากับด้วย
ก๊อก (cock)

กัมปนี (company)

ก๊าด (card)

กิโลแกรม (kilogram)

กิโลเมเตอ (kilometre)

กิงออฟฮาโนเวอ (King of Hanover)

กิงเอดเวอด (King Edward)

คอนเสิต (concert)

คอริดอร์ (corridor)

คอนเวอเซชั่น (conversation)

คลับ (club)

คะทีดรัล (cathedral)

คัตตลอค (catalogue)

คาเซอล (castle)

คาดิแนล (cardinal)

คิวบิกเมเตอ (cubic metre)

แคบิน (cabin)

โคโลเซียม (colosseum)

ซอส (sauce)

ชิลลิงส์ (shillings)

เชอรี (cherry)

ซัมเมอ (summer)

ซิซิล ี(Sicily)

ซาร์ดิน (sardine)

ซิกแนล (signal)

ซุป (soup)

ซุบคอนซุเม (soup consommé)

เซนต์ (saint)

เซนติเกรด (centigrade)
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โซดา (soda)

ดัชเชส (duchess)

ดินเนอ (dinner)

ดุ๊ก (duke)

เดนมาร์ก (Denmark)

ไดเรกเตอ (director)

ตะเปสตรี (tapestry)

ไตเบอร (แม่น�้า) (Tiber)

เทียเตอ (theatre)

นอรวิเยียน (Norwegian)

นอรเว (Norway)

โนเบล (Nobel)

ไนต์ออฟมอลตา (Knight of Malta)

บัลเลต ์(ballet)

บุลวาร์ด (boulevard)

แบลงเกต (blanket) 

ปรินเซส (princess)

ปรินซ์ออฟเวลส์ (Prince of Wales)

ปลัม (plum)

ปอนด์ (pound)

ป๊าก (park)

ปารีส (Paris)

ปีช (peach)

เปรสิเดนต ์(president)

เปอเซนต์ (percentage)

แปร์ (pear)

โป๊ป (pope)

โปรแกรม (program)

โปรเฟสเซอ (professor)

โปลิศ (police)
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โปสต์ก๊าด (postcard)

ไปรเวต (private)

ไปรเวตดินเนอ (private dinner)

ฟลอเรนศ์ (Florence)

ฟาเรนไฮต ์(Fahrenheit)

เฟอนิเชอ (furniture)

แฟรงก์เฟิต (Frankfurt)

มินิต (minute)

มิวเซียม (museum)

เมดิเตอเรเนียน (Mediterranian)

เมสสินา (Messina)
โมเดล (model)

โมเตอร ์(motor)

โมเตอร์คาร ์(motorcar)

โมเสก (mosaic)

ยะโฮวา (Jehovah)

เยอรมัน (German)

ยุโรป (Europe)

ยูนิเวอซิตี (university)

ริปับลิก (republic)

ริเยนต์ (regent)

เรเยเมนต์ (regiment)

เรสเตอรองต ์(restaurant)

โรมันคาทอลิก (Roman Catholic)

ไรเฟอล (rifle)

ลอนดอน (London)

ลิฟต์ (lift)
เลเธอไรต (laterite)

วินเซอ รีซอร์ต (Winsor Resort)

วิลเลียม (William)
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สตรอเบอร ี(strawberry)

สติม (steam)

สเตชั่น (station)

สโน (snow)

สิเกรตารี (secretary)

สุเอส (Suez)

ออเดิฟ (hors d’oeuvre)

ออปรา (opera) (ถนนอะเวนือ เดอ ล’โอเปรา) (avenue de l’opéra)

ออปราคอมิก (opera comic)

ออฟฟิเชียล (official)

ออฟฟิศ (office)

ออริจินัล (original)

ออลิฟ (olive)

อะแควเรียม (aquarium)

อะดัม-อิวา (Adam-Eva)

อิตาลี (Italy)

อิตาเลียน (Italian)

อินเตอเรสต ์(interest)

อิยิปต์ (Egypt)

อิลลูมิเนชั่น (illumination)

เอมเปอเรอ (emperor)

เอมเปรส (empress)

แอดมิราล (admiral)

แอดเวอติสเมนต ์(advertisement)

แอนติคิตี (antiquity)

โอ๊ก (ไม้) (oak)

ไอศกรีม (ice cream)

โฮเตล (hotel)
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ค�าที่ยกมานี้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้ไม้ไต่คู้และเครื่องหมายวรรณยุกต์ดังนี้ 
  ๑. ไม่ปรากฏการใช้ไม้ไต่คู้เพื่อบอกเสียงสั้นและไม่ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์โทเลย
  ๒. ปรากฏการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ใน ๒ กรณี คือ
   ๒.๑ ใช้ไม้เอกกับค�าที่ลงท้ายว่า -ชั่น (-tion) ซึ่งเป็นค�าเป็นและมีตัว ช เป็นพยัญชนะต้น
อักษรต�่า ได้แก่ค�าว่า คอนเวอเซชั่น สเตชั่น และอิลลูมิเนชั่น 
   ๒.๒ ใช้ไม้ตรีกับค�าตายที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง ได้แก่ค�าว่า ก๊อก ก๊าด ดุ๊ก ป๊าก โป๊ป
โปสตก๊าด และโอ๊ก

  ข้อสังเกตนี้ท�าให้สนใจศึกษาต่อไปว่า ก่อนหน้านี้ขึ้นไป มีการเขียนค�าที่มาจากภาษาอังกฤษ
อย่างไร ผูเ้ขยีนจงึได้ศกึษาค�าภาษาองักฤษทีป่รากฏในหนงัสอื ประชมุประกาศรชักาลที ่๔ พบว่า ค�าภาษา
อังกฤษปรากฏอยู่ในประกาศต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ประกาศว่าด้วยการประพฤติต่อฝรั่งเศส อังกฤษ และอเมริกันมาอยู่ในเมืองไทย 
  ๒. ประกาศห้ามไม่ให้ช่วยคนในบังคับต่างประเทศยุโรปมาเป็นทาส 
  3. ประกาศตั้งกงสุลปรุศเสียน 
  ๔. ประกาศพระราชทานบรรดาศักดิ์พ่อค้าต่างประเทศ 
  ๕. ประกาศว่าด้วยเครื่องรองน�้าฝนอย่างยุโรป 
  ค�าภาษาอังกฤษในประกาศดังกล่าวมีระบบการเขียนท�านองเดียวกับที่ปรากฏในหนังสือ 
พระราชนพินธ์ไกลบ้าน คอื ไม่ใช้ไม้ไต่คูแ้ละเครือ่งหมายวรรณยกุต์ ดงัตวัอย่างค�าว่า กงสลุ กงสลุเยเนราล  
กวีนวิกตอเรีย กัปตันเอฟ ไลด์ ปารีส เปรสิเดนต์ มิสเตอร์หันเตอร์ ยุโรป เยเนราล เยอรมัน สกอตแลนด์ 
เสบเตมเบอร์ อังกฤษ และอิสตกัมปนี
  เมื่อศึกษาเพิ่มเติมก็ท�าให้เข้าใจได้ว่า การใช้ไม้ไต่คู้นี้ เดิมใช้เท่าที่จ�าเป็น ดังจะเห็นได้จากค�าว่า 
เป็น สมัยนั้นเขียนว่า เปน เพราะจะออกเสียงสั้นหรือยาวก็ไม่เปลี่ยนความหมาย ในลายพระหัตถ์สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ประทานแก่พระยาอนุมานราชธนเมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ทรงเสนอว่าการใช้ไม้ไต่คูต้้องพจิารณาเป็นค�า ๆ  ไปว่า ค�า ๆ  นัน้ออกเสยีงสัน้และ
ยาวแล้วท�าให้มคีวามหมายต่างกนัหรอืไม่ หากไม่ท�าให้เกดิปัญหากไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้ไม้ไต่คู ้ทรงยกตวัอย่าง
คู่เทียบเสียง (minimal pair) ของบางค�ามาให้พิจารณาด้วย ดังต่อไปนี้
  เครือ่งหมายของเราแต่ก่อนใช้น้อย ทหีลงักถ้็วนถีใ่ช้มากขึน้ทกุท ีเช่น ไม้ไต่คูเ้ป็นต้น แต่ก่อนกไ็ม่สู้
ได้ใช้ เดี๋ยวนี้ใช้จนขาดไม่ได้ ติกันว่าเขียนผิด แต่ก็เปล่าๆ ค�าอันต้องที่ใช้ เช่น เงิน ก็ไม่เห็นมีใครใช้ สมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย์ท่านอึดอัดใจ ตั้งปัญหาถามฉันว่าค�าใดควรใช้ไม้ไต่คู้และไม่ควรใช้ ฉันพยากรณ์ถวาย
ท่านว่า ค�าใดซึ่งใช้ทั้งสั้นยาวมีความหมายต่างกัน เช่น เอ็น เอน จ�าต้องใช้ไม้ไต่คู้ ถ้าไม่ใช่ค�าเช่นนั้น เช่น 
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เห็น เปนต้น ไม่จ�าต้องใช้ไม้ไต่คู้ เพราะค�า เหน ไม่มีที่ใช้ ท่านเห็นชอบด้วย
(บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๒, หน้า ๕3)

  พระยาอนุมานราชธนเห็นด้วยในกระแสพระด�าริและกราบทูลถึงปัญหาของการใช้ไม้ไต่คู้และ
วิสรรชนีย์อย่างพร�่าเพรื่อในจดหมายลงวันที่ ๑3 เดือนเดียวกัน ดังนี้

  เรื่องไม้ไต่คู้และเรื่องใช้วิสรรชนี ข้าพระพุทธเจ้าเห็นเป็นมั่นเหมาะดั่งกระแสพระด�าริ การที่มา
ก�าหนดขึ้นใหม่ คือให้เติมไม้ไต่คู้ลงทุกค�า (เว้นแต่ค�ามาจากส�สกฤตและบาลี) แม้ค�านั้นจะเติมไม้ไต่คู้หรือ
ไม่ก็ไม่เปลี่ยนความ เป็นการเสียเวลาและยุ่งยาก เพราะจะต้องคอยระวังว่า ค�านั้นเป็นค�าไทยหรือภาษา
บาลี ถ้าเป็นผู้ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ ก็ท�าความล�าบากให้อยู่ ในเรื่องใช้วิสรรชนีก็ท�านองเดียวกัน นอกจาก
ท�าความยุ่งยากให้อ่านผิดเสียงที่ควรออก ยังจะต้องระวังดูว่าเป็นค�าไทยหรือไม่ใช่ค�าไทย ต่อเมื่อเป็นค�า
ไทยจึงจะใช้วิสรรชนี ......
  ......ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่า เรื่องใช้ไม้ไต่คู้และวิสรรชนีตามวิธีที่ใช้อยู่ในเวลานี้ เป็นต้นเหตุแห่ง
การกลายเสียงในภาษาได้ส่วนหนึ่ง ซึ่งจะเห็นกันได้ก็ต่อเมื่อนานวันตั้งร้อยปีขึ้นไป เป็นลักษณะที่ในต�ารา
นิรุกติศาสตร์ของฝรั่ง เรียกว่าปรับเสียงให้เข้าแนวเทียบเสมอกันหมด (Analogical leveling)

(บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ เล่ม ๒, หน้า 6๐-6๑)

  ส่วนการใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์นั้น มีหลักฐานว่าแต่เดิมไม่นิยมใช้ไม้โทและไม้ตรีกับอักษรต�่า
ค�าตาย ดงัจะเหน็ได้จากจดหมายกราบทลูของพระยาอนมุานราชธนและลายพระหตัถ์สมเดจ็พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ดังต่อไปนี้
  จดหมายกราบทูลของพระยาอนุมานราชธน ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ 
  ….ที่ข้าพระพุทธเจ้าลงไม้ตรีในค�ามีอักษรต�่า เป็นความผิดของข้าพระพุทธเจ้าโดยแท้ ข้า
พระพทุธเจ้าประสงค์เพยีงจะจดเสยีงอกัษรต�่า ซึง่มเีสยีงผนัเป็นสงูกว่าลงไม้โทเลก็น้อย ไม่ทราบเกล้าฯ ว่า
จะจดเป็นเครื่องหมายอย่างไร จึงได้ใช้ไม้ตรีลงก�ากับ แต่ไม่ได้กราบทูลความข้อนี้ให้ทรงทราบ
  เวลานี้ค�าว่า note ในภาษาอังกฤษ มักถอดเป็นหนังสือไทยว่า โน้ต สอบถามก็ได้ความว่า 
กระทรวงธรรมการบญัญตัไิว้เช่นนัน้ ข้าพระพทุธเจ้าเคยเขยีน โนต เมือ่เวลาตพีมิพ์มกัถกูเตมิไม้โทให้เสมอ 
ข้าพระพทุธเจ้าเหน็พ้องในพระด�ารทิีเ่คยตรสัประทานข้าพระพทุธเจ้าไว้ ว่าค�าต่างประเทศถ้าไม่จ�าเป็นกไ็ม่
ควรลงวรรณยตุ จะอ่านเปนเสยีงวรรณยตุไรกไ็ด้ ค�าว่า โนต ในภาษาองักฤษเองกอ่็านได้หลายเสยีง สดุแล้ว
จะเน้นค�าในรูปประโยคชะนิดไร ....

(บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ ๒๕๐6, เล่ม 3 : 3๕๔)
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  สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้า กรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์มลีายพระหตัถ์ตอบในวนัที ่๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘3 
ดังนี้
    
พระยาอนุมานราชธน
  หนังสือของท่าน ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ปีก่อน ได้รับแล้ว
  ----------------------------------------------------------
  ในการเขียนไม้ตรีของท่าน ผิดอยู่นิดเดียวที่ท่านไม่ได้บอกให้ฉันเข้าใจเสียว่า ท่านเขียนด้วย
ประสงค์อย่างไรเท่านั้น เมื่อได้บอกให้เข้าใจแล้วก็เปนพ้นผิด เมื่อท่านบอกให้ทราบความประสงค์ก็ท�าให้
นึกถึงกรมพระสมมต เคยทรงพระปรารภเสียงข้างจีนมีอีกเสียงหนึ่ง ซึ่งอยู่ในระหว่างไม้ตรีกับไม้จัตวา นั่น
ก็มาลงกันกับที่ท่านว่ามานี้ เรื่องหนังสือไทยเรานี้ชอบกล บุคคลบางจ�าพวกก็อยากเติมอะไรเข้าไป อย่าง
น้อยกเ็อาเท่าทีเ่หน็ยงัขาด อย่างมากกจ็ะให้อ่านให้ต้องตามใจ เช่นท่านให้ตวัอย่าง ท่านเขยีน โนต แล้วถกู
เติมไม้โท ที่เติมเข้าก็ผิดหลัก ที่ว่าแม่กดลงวรรณยุตไม่ได้นั้นด้วย แต่ก็เติมเข้ากระนั้นแหละ เพราะจะลาก
ให้อ่านเป็นเสียงสูงไปสมใจ แต่ท่านผู้เป็นเจ้าของผู้เขียนกลับไม่เห็นด้วย ฉันเองก็มีความเห็นเช่นเดียวกับ
ท่านเหมือนกัน จะให้ตัวอย่างที่สอนกันให้อ่านว่า วอ วา วิ วี วิ ตัวนั้นสอนกันให้อ่านกันเป็นเสียงสูง แต่
เราอ่านเป็นเสียงต�่า เช่น วิลัย วิเศษ เปนต้น นั่นจะมิต้องลงไม้เอกที่ วิ ด้วยหรือ เสียงสูงนั้นนึกหาที่ใช้ไม่
ได้เลย ที่จริงอักษรตายนั้นอ่านออกเสียงไม่เที่ยง เช่น อักษร กุ ถ้าเขียนค�าว่า กุศล ก็อ่านเป็นเสียงกลาง 
ถ้าเขียน กล้วยกุ ก็อ่านเปนเสียงถูกเอก แม้เขียน กุหลาบ 
  กุแหละ ก็อ่านเปนเสียงถูกโท ตัวอย่าง กาญจนบุรี ชลบุรี ของท่านนั้นดีนัก ใครอยากจะอ่าน 
กาญจะนะบุรี หรือ ชะละบุรี ก็อ่านได้ หรือใครอยากอ่าน กานบุรี ชนบุรี ก็อ่านได้ ค�าว่า เงิน นั่นก็ต้องเติม
ไม้ไต่คูแ้ต่กไ็ม่เหน็ใครลงไม้ไต่คู ้แต่กไ็ม่เหน็มใีครอ่านเสยีงยาว เพราะค�าเสยีงยาวไม่มใีนภาษา กอ่็านตูเ่ปน
เสียงสั้นทั่วกันไป ไม่มีใครอ่านเสียงยาว ฉันเป็นพวกข้างไม่ต้องการเติม ให้อ่านตู่กันไปตามที...

(บันทึกเรื่องความรู้ต่าง ๆ ๒๕๐6, เล่ม ๔ : ๑-๒)

  แนวคดิเรือ่งการทบัศพัท์ภาษาองักฤษโดยไม่นยิมใช้เครือ่งหมายวรรณยกุต์ก�ากบัหรอืใช้ให้น้อย
ที่สุดนี้ได้รับการยอมรับและยึดถือเป็นหลักสืบต่อมา ดังจะเห็นได้จากพระมติของพลตรี พระเจ้าวรวงศ์
เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ ทีป่ระทานแก่คณะกรรมการบญัญตัศิพัท์ของราชบณัฑติยสถานในการ
ประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๐๕ ซึ่งรายงานการประชุมตอนหนึ่งบันทึกไว้ดังนี้

  ประธานเสนอว่า กรมโลหกิจได้มีหนังสือมาว่า กรมโลหกิจมีความจ�าเป็นต้องใช้ค�าภาษาต่าง
ประเทศเรียกชื่อ หิน แร่ โลหะ ซากสัตว์โบราณ ฯลฯ โดยเขียนในภาษาไทยด้วยวิธีทับศัพท์เป็นส่วนมาก 



๑๒๙ประคอง  นมิมานเหมนิท์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

เนื่องจากชื่อเหล่านั้นมิได้มีบัญญัติไว้ในภาษาไทยเช่น แร่ manganese ก็เขียนว่าแมงกานีส เป็นต้น แต่
วิธีเขียนทับศัพท์ดังกล่าว ทางกรมโลหกิจไม่มีแบบหรือหลักฐานที่จะอ้างอิงได้ จึงเป็นเรื่องต่างคนต่างท�า 
แล้วแต่ผู้ใดเห็นสมควรอย่างใด เช่น เขียนโดยไม่ค�านึงถึงการออกเสียงสูงต�่า คือ ไม่ใช้วรรณยุกต์เลย กับ
อกีแบบหนึง่เขยีนโดยใช้วรรณยกุต์ก�ากบั จะได้ออกเสยีงเหมอืนส�าเนยีงของภาษานัน้ๆ เช่นค�าข้างต้นเขยีน
แมงกานีส ดังนี้ ไม่ยุติลงได้ ฉะนั้น จึงขอเรียนมาเพื่อขอทราบหลักเกณฑ์และค�าแนะน�าในเรื่องนี้ว่า
  ๑. การเขียนค�าในภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะชื่อแร่ หิน โลหะ ซากสัตว์โบราณ ฯลฯ โดยวิธี
ทับศัพท์ดังกล่าว สมควรจะใช้พยัญชนะและวรรณยุกต์ก�ากับให้ถูกอักขรวิธีหรือไม่ ถ้าราชบัณฑิตยสถาน
ได้วางระเบียบในเรื่องนี้ไว้อย่างใด ขอได้โปรดส่งไปให้กรมโลหกิจทราบด้วย
  ๒. การถอดตัวอักษร โดยเฉพาะอักษรโรมันมาเป็นภาษาไทย ราชบัณฑิตยสถานได้ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ไว้อย่างไร หรือไม่
  พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ที่ปรึกษา ทรงเสนอว่า การเขียนค�าใน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษออกเสียงไม่แน่นอน จะออกเสียงอย่างไร ย่อมแล้วแต่ประโยค 
เสียงจะสูงต�า่ก็แล้วแต่ต�าแหน่งของค�าในประโยค จึงทรงเห็นว่า ไม่ควรใช้วรรณยุกต์ก�ากับตามเหตุผลดัง
กล่าวแล้ว ส่วนเรื่องการถอดอักษรโรมันมาเป็นอักษรไทยและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการถอดอักษรนั้น ได้มี
ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีเรื่องบัญญัติศัพท์ฉบับที่ ๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๘๕ ซึ่งตีพิมพ์ในราชกิจ
จานุเบกษา เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๖๐ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๘๕ แล้ว จึงควรยึดถือตามประกาศนี้เป็นหลัก 
  การทับศัพท์ค�าที่มาจากภาษาอังกฤษในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยึดหลักดังกล่าว และหลายค�ายัง
เขียนเหมือนที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนบ้าง เช่น ค�าว่า กิโลแกรม ปัจจุบัน
ใช้ กิโลกรัม ค�าว่า กิโลเมเตอ ปัจจุบันใช้ กิโลเมตร และใช้วรรณยุกต์โทกับอักษรต�่าค�าตาย เช่นค�าว่า โน้ต 
โค้ก ค�าเหล่านี้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย การทับศัพท์ทางวิชาการแขนงต่าง ๆ  ที่ราชบัณฑิตยสถานจัด
ท�าขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชานั้น ๆ  ก็ด�าเนินตามหลักการนี้ เช่นค�าว่า กิโลไบต์ 
(kilobyte) คอมพิวเตอร์ (computer) ออกซิเจน (oxygen) เทคโนโลยี (technology) โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่หนังสือศัพท์เภสัชศาสตร์ ศัพท์พฤกษศาสตร์ ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศัพท์แพทยศาสตร์ 
พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฯลฯ ซึ่งราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์เผยแพร่
  ส่วนการทบัศพัท์ชือ่ทวปี ประเทศ เมอืงหลวง มหาสมทุร ทะเล และเกาะนัน้ เนือ่งจากมผีลกระ
ทบต่อหน่วยงานหลายฝ่าย ในประกาศราชบัณฑิตยสถานและประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก�าหนด
ชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ และวัน
ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ นั้น ระบุว่า คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ราชบัณฑิตยสถานได้ประชุมร่วมกับผู้
แทนกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากประชุมพิจารณาลงมติ
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แล้ว จึงเสนอให้ส�านักนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามในประกาศ  (โปรดดูรายละเอียดใน
ราชบัณฑิตยสถาน, ความรู้ทางอักษรศาสตร์ ๒๕๐๘ หน้า ๒๒๑-๒6๘ และประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับพิเศษ เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๒๘ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘)
  เหตุที่การเขียนค�าที่มาจากภาษาอังกฤษไม่เป็นปัญหาส�าหรับคนไทยทั่วไปในเวลาต่อ ๆ  มามาก
นกั น่าจะเป็นเพราะครทูีส่อนภาษาไทยมกัจะเน้นให้เหน็ว่าเป็นข้อยกเว้นไม่ต้องเขยีนตามการออกเสยีงของ
คนไทย ในสมยัทีผู่เ้ขยีนเรยีนชัน้มธัยมศกึษาเคยได้รบัค�าอธบิายจากครวู่า การเขยีนค�าภาษาองักฤษนัน้ไม่
ควรใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ โดยให้เหตุผลว่า ท�าให้ “ดูรกหูรกตา” อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่
เสนอไว้ข้างต้น การทีเ่จ้านายและผูห้ลกัผูใ้หญ่ในสมยัก่อนไม่นยิมใช้เครือ่งหมายวรรณยกุต์กบัค�าทีม่าจาก
ภาษาองักฤษนัน้ น่าจะมาจากเหตผุลดงัทีพ่ลตร ีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นราธปิพงศ์ประพนัธ์ประทาน
แก่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบญัญตัศิพัท์ ราชบณัฑติยสถาน ในการประชมุครัง้ที ่๙/๒๕๐๕ ว่า เนือ่งจากค�า
ภาษาองักฤษออกเสยีงสงูต�า่ไม่แน่นอนขึน้อยูก่บัชนดิของประโยคและต�าแหน่งในประโยค การทบัศพัท์จงึ
เขียนกลาง ๆ โดยไม่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ เหตุผลดังกล่าวนับเป็นเหตุผลที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ผู้เขียน
สันนิษฐานว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยก่อนน่าจะมีเหตุผลอื่นเพิ่มเติม เป็นต้นว่า
  ๑. ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในตระกูลอินโดยุโรเปียนเช่นเดียวกับภาษาบาลีและสันสกฤต เป็น
ภาษามวีภิตัปัิจจยัแต่ไม่มวีรรณยกุต์ ดงันัน้เมือ่เขยีนด้วยอกัษรไทยจงึไม่นยิมใช้เครือ่งหมายวรรณยกุต์ และ
ไม่นิยมใช้ไม้ไต่คู้โดยใช้หลักเดียวกับเขียนค�าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต 
  ๒. การทบัศพัท์แบบนีท้�าให้สบืไปหารปูในภาษาเดมิได้ง่าย นอกจากเป็นประโยชน์ต่อการเรยีน
ภาษาอังกฤษแล้ว ยังอ�านวยประโยชน์ต่อการศึกษาความเป็นมาของค�าที่ใช้ในภาษาไทยซึ่งเป็นการศึกษา
ภาษาเชิงประวัติด้วย
  ผูเ้ขยีนจงึใคร่เสนอเพือ่พจิารณาว่า การปรบัเปลีย่นการเขยีนค�าภาษาองักฤษทีม่มีาแต่เดมินัน้น่า
จะพิจารณาเป็นค�า ๆ ไปตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีและผล
เสียของการปรับเปลี่ยนด้วย ทั้งไม่ควรวางเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวแล้วปรับเปลี่ยนทุกค�าให้สอดคล้องกับกฎ
เกณฑ์นั้น นอกจากนี้ บางค�าน่าจะอนุโลมให้สะกดได้มากกว่า ๑ แบบ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 
นราธิปพงศ์ประพันธ์ได้ประทานข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการสะกดค�าตามเสียงและรูปเขียนในบทความเรื่อง 
“สยามพากย์” ดังนี้ 
  นักภาษาศาสตร์ย่อมเห็นพ้องกันว่า ควรจะสะกดตามเสียงและมีพวกสัทนิยมศาสตร ์ (phonet-

ics) ก�าลังจะให้แก้ตัวสะกดตามเสียงกันอยู่มาก แต่แม้ภาษาพูดจะเป็นตัวภาษาก็จริงอยู่ แต่ภาษาเขียนก็
เป็นหลกัภาษาเหมอืนกนั แม้วทิยกุระจายเสยีงจะเจรญิขึน้สกัเพยีงใดกย็งัต้องอาศยัตวัหนงัสอืจบัตาผูอ่้าน 
เป็นปัจจัยของภาษาอยู่ด้วย 
   (๑๐๐ ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นราธิปพงศ์ประพันธ์, หน้า ๑๘๘)



๑3๑ประคอง  นมิมานเหมนิท์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔ ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๕

  ในบทความเรื่องเดียวกันนี้มีข้อความที่แสดงให้เห็นแนวพระด�าริเกี่ยวกับค�าที่จะบรรจุลงใน
พจนานุกรมว่า น่าจะเป็นค�าที่ใช้แพร่หลายแล้ว โดยเฉพาะศัพท์ที่ทรงเป็นผู้บัญญัติขึ้น ดังความต่อไปนี้
  อันที่จริงตามทางที่ควรนั้น ศัพท์ต่างๆ ย่อมตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญ และเมื่อน�าออกใช้โดยแพร่
หลายแล้วจึงจะน�าใช้ในกฎหมาย ในนานาประเทศรัฐบาลหรือรัฐสภาหาได้เป็นผู้คิดศัพท์ไม่ แต่ที่เกี่ยวกับ
ศพัท์การเมืองในเมืองไทยนั้น บงัเอญิวชิาการเมืองยังไม่ไดร้ับการบ�ารงุเทา่ใดนกั เพราะฉะนั้นเมือ่เกดิการ
เปลีย่นแปลงระเบยีบการปกครองขึน้ จงึรูส้กึอตัคดัอยูส่กัหน่อยในเรือ่งศพัท์การเมอืง ข้าพเจ้าได้เรยีนวชิา
แผนกนี้มาบ้าง ข้าพเจ้าจึงได้น�าศัพท์บางค�าออกใช้ แต่ถ้ามีกรรมการพิจารณา เช่นกรรมการบัญญัติศัพท์
วิทยาศาสตร์ ฉะนั้นแล้วก็ยิ่งดี แต่ค�าที่คิดขึ้นเหล่านี้จะเป็นค�าที่ติดแล้วหรือไม่นั้น ย่อมเป็นหน้าที่ของ
กรรมการช�าระปทานกุรมจะวนิจิฉยั ข้าพเจ้าบงัเอญิมหีน้าทีเ่กีย่วข้องกบักรรมการทัง้ ๒ คณะทีก่ล่าวมาแล้ว
นั้น แต่หน้าที่แต่ละฝ่ายต่างกันอย่างไร ข้าพเจ้าเป็นผู้ขอให้ท�าความตกลงไว้อย่างชัดแจ้งแต่ต้นมา เพราะ
ฉะนั้นอาจมีศัพท์หลายศัพท์ที่ข้าพเจ้าได้คิดขึ้น แต่เมื่อยังมิได้ใช้กันแพร่หลาย ข้าพเจ้าก็ยังไม่ขอให้บรรจุ
ในพจนานุกรม ภาษาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง ฉะนั้นนักภาษาศาสตร์จะต้องปราศจากอุปาทาน
และทิฐิมานะทั้งปวง (เรื่องเดียวกัน หน้า ๑๗๙)
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