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หลักเกณฑการทับศัพทโดยทั่วไป1
1. ใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงที่มาของรูปศัพท และใหเขียนในรูป
ที่อานไดสะดวกในภาษาไทย
2. การวางหลักเกณฑไดแยกกําหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษาไป
3. คําทั บศั พทที่ ใชกั นมานานจนถื อเป นภาษาไทย และปรากฏในพจนานุ กรมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน เชิ้ต กาซ แกส
4. คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน Louis = หลุยส
Cologne = โคโลญ
5. ศัพทวิชาการซึ่งใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพททั่วไป ควรเปนภาษาไทยและใหวางเล็บ
เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิม
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ2
1. สระ ให ถอดตามการออกเสี ยงในพจนานุ กรมภาษาอั งกฤษ โดยเที ยบเสี ยงสระ
ภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ
2. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ
3. การใชเครื่องหมายทัณฑฆาต
3.1 พยัญชนะตัวที่ไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาตกํากับไว
เชน Windsor = วินดเซอร
3.2 คําหรือพยางคที่ตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ใหใสเครื่องหมายทัณฑฆาต
ไวบนพยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทายแตเพียงแหงเดียว เชน Barents = แบเร็นตส
3.3 คํ าหรื อพยางค ที่ มี พยั ญชนะไม ออกเสี ยงอยู หน าตั วสะกด ที่ ยั งมี พยั ญชนะ
ตามหลังมาอีก ใหตัดพยัญชนะที่อยูหนาตัวสะกดออก และใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะ
ตัวสุดทาย เชน world = เวิลด
1

คัดลอกจาก ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑการทับศัพท. คนเมื่อ มีนาคม 10, 2553, คนจาก http://www.royin.go.th/th/profile/
php?SystemModuleKey=119&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS index.
2
คัดลอกจาก ราชบัณฑิตยสถาน.หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ. คนเมื่อ มีนาคม 10, 2553, คนจาก
http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=127&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=
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4. การใชไมไตคู ควรใชในกรณีตอไปนี้
4.1 เพื่อใหเห็นแตกตางจากคําไทย เชน log = ล็อก
4.2 เพื่อชวยใหผูอานแยกพยางคไดถูกตอง เชน Okhotsk = โอค็อตสก
5. การใชเครื่องหมายวรรณยุกต การเขียนคําทับศัพท ไมตองใสเครื่องหมายวรรณยุกต
ยกเวนในกรณีที่คํานั้นมีเสียงซ้ํากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเครื่องหมายวรรณยุกตได
เชน coke = โคก
6. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพททั่วไป
ใหตัดออกตัวหนึ่ง เชน Football = ฟุตบอล แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไว
ทั้ง 2 ตัว โดยใสเครื่องหมายทัณฑฆาตไวที่ตัวทาย เชน cell = เซลล ถาพยัญชนะซอนอยูกลางศัพท
ใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางคหนา และพยัญชนะซอนตัวหลังเปนพยัญชนะ
ตนของพยางคตอไป ฉะนั้น การใชพยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะตน จะตางกันตามหลักเกณฑ
การเทียบพยัญชนะในตารางขางทาย เชน pattern = แพตเทิรน
7. คําที่ตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยัญชนะตนของพยางคตัวตอไปดวย
ใหถือหลักเกณฑดังนี้
7.1 ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซึ่งเมื่อทับศัพทตองใชรูปไมหันอากาศ
ใหซอนพยัญชนะตัวสะกดของพยางคหนาเขาอีกตัวหนึ่งเพื่อเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป เชน
couple = คัปเปล
7.2 ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นที่ไมใชสระอะ ใหทับศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไมตองซอนพยัญชนะ เชน California = แคลิฟอรเนีย
7.3 ถาเปนคําที่เกิดจากการเติมปจจัย เชน -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพทตามรูป
พยัญชนะภาษาอังกฤษดังขอ 7.2 อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด
ของพยางคตนอีกหนึ่ง เพื่อใหเห็นเคาคําเดิม เชน Snoopy = สนูปป
8. คําประสมที่มีเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน
cross-stitch = ครอสสติตช ยกเวนในกรณีที่เปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม เชน McGraw-Hill
= แมกกรอว-ฮิลล
9. คําประสมซึ่งในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เมื่อทับศัพทใหเขียนติดกันไป ไมตองแยก
คําตามภาษาเดิม เชน calcium carbonate = แคลเซียมคารบอเนต
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10. คําคุณศัพทที่มาจากคํานาม ซึ่งมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทนั้น
ใหถือหลักเกณฑดังนี้
10.1 ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา “เปนของ”
หรือ “เปนเรื่องของ” คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน focal length = ความยาวโฟกัส
10.2 ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายวา “เกี่ยวของกับ” หรือ “เกี่ยวเนื่องจาก” คํานาม
นั้นใหทับศัพทในรูปคํานามโดยใชคําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย
เชน electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิงอิเล็กทรอนิกส
10.3 ในกรณี ที่ ก ารทั บ ศั พ ท ใ นรู ป คํ า นามตามข อ 10.1 และข อ 10.2 ทํ า ให เ กิ ด
ความหมายกํากวมหรือคลาดเคลื่อน ใหทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน metric system = ระบบเมตริก
hyperbolic function = ฟงกชันไฮเพอรโบลิก
11. คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล ใหทับศัพทตามชื่อของบุคคลนั้น ๆ โดยใชคําประกอบ
ของแบบระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปยร
ยกเวนในกรณีที่คําคุณศัพทที่มาจากชื่อบุคคล เปนชื่อเฉพาะที่เปนที่รูจักกันทั่วไป
ในแตละวงการ ซึ่งอาจสังเกตไดจากการที่ในภาษาอังกฤษไมไดใชอักษรตัวใหญขึ้นตน ใหทับศัพท
ในรูปคําคุณศัพท เชน abelian group = กลุมอาบีเลียน
12. คําคุณศัพทเกี่ยวกับชนชาติตาง ๆ ใหทับศัพทในรูปคํานามที่เปนชื่อประเทศ เชน
Hungarian dance = ระบําฮังการี
ยกเวนชื่อที่เคยใชมานานแลว ไดแก
ประเทศเยอรมนีใชวา …เยอรมัน เชน ภาษาเยอรมัน
ประเทศกรีซ ใชวา …กรีซ เชน เรือกรีซ
ประเทศไอรแลนด ใชวา …ไอริช เชน ชาวไอริช
ประเทศเนเธอรแลนด ใชวา …ฮอลันดา เชน ชาวฮอลันดา หรือ ...ดัตช เชน ภาษาดัตช
ประเทศสวิตเซอรแลนด ใชวา …สวิส เชน ผาสวิส
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ใชวา ...อังกฤษ เชน คนอังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ใชวา …อเมริกัน เชน รถอเมริกัน
สําหรั บสหภาพโซเวี ยต ซึ่ งในภาษาอังกฤษใช คําคุ ณศั พท 2 คํ า คื อ Soviet…และ
Russian…ใชวา …โซเวียต และ …รุสเซีย เชน Soviet Style (of architecture) = (สถาปตยกรรม) แบบโซเวียต
Russian food = อาหารรุสเซีย
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13. การวางตําแหนงคําคุณศัพทในคําทับศัพท ใหถือหลักเกณฑดังนี้
13.1 คําคุณศัพทที่ประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใช
ในภาษาไทยมาจนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน cosmic ray = รังสีคอสมิก
13.2 ถาทั้งคําคุณศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทที่ยังไมถือเปนคําไทย ใหทับศัพท
ตรงตามศัพทเดิม เชน Arctic Circle = อารกติกเซอรเคิล
13.3 ถาตองการเนนวาคํานามนั้นเปนสิ่งที่มีหลายชนิดและคําคุณศัพทที่ประกอบ
เปนชนิดหนึ่งของคํานามนั้น อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไวระหวาง
คํานามกับคําคุณศัพท เชน normal matrix = เมทริกซแบบนอรแมล thermoseting plastic = พลาสติก
ชนิดเทอรโมเซตติง
15. คําทับศัพทที่กําหนดขึ้นจากตัวยอ ซึ่งอานออกเสียงไดเสมือนคําๆหนึ่ง มิไดออกเสียง
เรียงตัวอักษร ใหเขียนตามเสียงที่ออกและไมตองใสจุด เชน UNESCO = ยูเนสโก ASEAN = อาเซียน
16. ตัวยอชื่อบุคคลใหเขียนโดยใสจุด และเวนชองไฟระหวางชื่อกับนามสกุล เชน D.N.
Smith = ดี.เอ็น. สมิท
17. ถาคําศัพทเปนคําที่ทางราชการใชตามปกติอยูแลวใหใชคํานั้นตอไป เชน ชั้นอนุบาล
ศึกษา ใชภาษาอังกฤษดังนี้ อนุบาลปที่ 1 ใชคําวา The first year preschool อนุบาลปที่ 2 ใชคําวา
The second year preschool อนุบาลปที่ 3 ใชคําวา The third year preschool ชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ใชคําภาษาอังกฤษวา Prathom-suksa 1 ถาเปนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ใชคําวา Matayom-suksa 1
สวนโรงเรียนนานาชาติ ใชคําวา Grade

