
89 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ข 
หลักเกณฑการทับศัพท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8990 
 

       

หลักเกณฑการทับศัพทโดยท่ัวไป1 
1. ใหถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแกการแสดงท่ีมาของรูปศัพท และใหเขียนในรูป

ท่ีอานไดสะดวกในภาษาไทย 
2. การวางหลักเกณฑไดแยกกําหนดหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตาง ๆ แตละภาษาไป  
3. คําทับศัพทท่ีใชกันมานานจนถือเปนภาษาไทย และปรากฏในพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานแลว ใหใชตอไปตามเดิม เชน เช้ิต กาซ แกส 
4. คําวิสามานยนามที่ใชกันมานานแลว อาจใชตอไปตามเดิม เชน Louis = หลุยส 

Cologne = โคโลญ 
5. ศัพทวิชาการซ่ึงใชเฉพาะกลุม ไมใชศัพทท่ัวไป ควรเปนภาษาไทยและใหวางเล็บ

เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาเดิม 
  
หลักเกณฑการทับศัพทภาษาอังกฤษ2 

1. สระ  ใหถอดตามการออกเสียงในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยเทียบเสียงสระ
ภาษาไทยตามตารางเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษ 

2. พยัญชนะ ใหถอดเปนพยัญชนะภาษาไทยตามหลักเกณฑในตารางเทียบพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 

3. การใชเคร่ืองหมายทัณฑฆาต 
3.1 พยัญชนะตัวท่ีไมออกเสียงในภาษาไทย ใหใสเคร่ืองหมายทัณฑฆาตกํากับไว 

เชน Windsor = วินดเซอร 
3.2 คําหรือพยางคท่ีตัวสะกดมีพยัญชนะตามมาหลายตัว ใหใสเคร่ืองหมายทัณฑฆาต

ไวบนพยัญชนะที่ไมออกเสียงตัวสุดทายแตเพียงแหงเดียว เชน Barents = แบเร็นตส 
3.3 คําหรือพยางคท่ีมีพยัญชนะไมออกเสียงอยูหนาตัวสะกด ท่ียังมีพยัญชนะ

ตามหลังมาอีก ใหตัดพยัญชนะที่อยูหนาตัวสะกดออก และใสเคร่ืองหมายทัณฑฆาตไวบนพยัญชนะ
ตัวสุดทาย เชน world = เวิลด 

                                           
1 คัดลอกจาก ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑการทับศัพท. คนเม่ือ  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 ไมตองใสเคร่ืองหมายวรรณยุกต 
ยกเวนในกรณีท่ีคํานั้นมีเสียงซํ้ากับคําไทย จนทําใหเกิดความสับสน อาจใสเคร่ืองหมายวรรณยุกตได 
เชน coke = โคก 

6. พยัญชนะซอน (double letter) คําที่มีพยัญชนะซอนเปนตัวสะกด ถาเปนศัพทท่ัวไป
ใหตัดออกตัวหนึ่ง เชน Football = ฟุตบอล  แตถาเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนามใหเก็บไว
ท้ัง 2 ตัว โดยใสเคร่ืองหมายทัณฑฆาตไวท่ีตัวทาย เชน cell  = เซลล ถาพยัญชนะซอนอยูกลางศัพท
ใหถือวา พยัญชนะซอนตัวแรกเปนตัวสะกดของพยางคหนา และพยัญชนะซอนตัวหลังเปนพยัญชนะ
ตนของพยางคตอไป ฉะนั้น การใชพยัญชนะตัวสะกดและพยัญชนะตน จะตางกันตามหลักเกณฑ
การเทียบพยัญชนะในตารางขางทาย เชน pattern =  แพตเทิรน 

7. คําท่ีตัวสะกดของพยางคหนาออกเสียงเปนพยญัชนะตนของพยางคตัวตอไปดวย 
ใหถือหลักเกณฑดังนี้  

7.1 ถาสระของพยางคหนาเปนเสียงสระอะ ซ่ึงเม่ือทับศัพทตองใชรูปไมหันอากาศ 
ใหซอนพยัญชนะตัวสะกดของพยางคหนาเขาอีกตัวหนึ่งเพ่ือเปนพยัญชนะตนของพยางคตอไป เชน 
couple = คัปเปล 

7.2 ถาสระของพยางคหนาเปนสระอื่นท่ีไมใชสระอะ ใหทับศัพทตามรูปพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษโดยไมตองซอนพยัญชนะ เชน California = แคลิฟอรเนีย  

7.3 ถาเปนคําท่ีเกิดจากการเติมปจจัย เชน -er, -ing, -ic, -y และการทับศัพทตามรูป
พยัญชนะภาษาอังกฤษดังขอ 7.2 อาจทําใหออกเสียงผิดไปจากภาษาเดิมมาก ใหซอนพยัญชนะตัวสะกด
ของพยางคตนอีกหนึ่ง เพื่อใหเห็นเคาคําเดิม เชน Snoopy = สนูปป 

8. คําประสมท่ีมีเคร่ืองหมายยัติภังค (hyphen) ใหทับศัพทโดยเขียนติดตอกันไป เชน 
cross-stitch = ครอสสติตช  ยกเวนในกรณีท่ีเปนศัพททางวิชาการหรือวิสามานยนาม เชน McGraw-Hill 
= แมกกรอว-ฮิลล 

9. คําประสมซ่ึงในภาษาอังกฤษเขียนแยกกัน เม่ือทับศัพทใหเขียนติดกันไป ไมตองแยก
คําตามภาษาเดิม เชน calcium carbonate  = แคลเซียมคารบอเนต 
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10. คําคุณศัพทท่ีมาจากคํานาม ซ่ึงมีปญหาวาจะทับศัพทในรูปคํานามหรือคําคุณศัพทนั้น
ใหถือหลักเกณฑดังนี้ 

10.1 ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายเหมือนคํานาม หรือหมายความวา “เปนของ” 
หรือ “เปนเร่ืองของ” คํานามนั้น ใหทับศัพทในรูปคํานาม เชน focal length = ความยาวโฟกัส 

10.2 ถาคําคุณศัพทนั้นมีความหมายวา “เกี่ยวของกับ” หรือ “เกี่ยวเน่ืองจาก” คํานาม
นั้นใหทับศัพทในรูปคํานามโดยใชคําประกอบ เชิง แบบ อยาง ทาง ชนิด ระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย 
เชน electronic power conversion = การแปลงผันกําลังเชิงอิเล็กทรอนิกส 

10.3 ในกรณีท่ีการทับศัพทในรูปคํานามตามขอ 10.1 และขอ 10.2 ทําให เกิด
ความหมายกํากวมหรือคลาดเคล่ือน ใหทับศัพทในรูปคําคุณศัพท เชน metric system = ระบบเมตริก  
hyperbolic function = ฟงกชันไฮเพอรโบลิก 

11.  คําคุณศัพทท่ีมาจากช่ือบุคคล ใหทับศัพทตามช่ือของบุคคลนั้น ๆ โดยใชคําประกอบ
ของแบบระบบ ฯลฯ แลวแตความหมาย เชน Napierian logarithm = ลอการิทึมแบบเนเปยร 

 ยกเวนในกรณีท่ีคําคุณศัพทท่ีมาจากช่ือบุคคล เปนชื่อเฉพาะที่เปนท่ีรูจักกันทั่วไป
ในแตละวงการ ซ่ึงอาจสังเกตไดจากการที่ในภาษาอังกฤษไมไดใชอักษรตัวใหญข้ึนตน ใหทับศัพท
ในรูปคําคุณศัพท เชน abelian group = กลุมอาบีเลียน 

12. คําคุณศัพทเกี่ยวกับชนชาติตาง ๆ ใหทับศัพทในรูปคํานามท่ีเปนชื่อประเทศ เชน 
Hungarian dance = ระบําฮังการี  

 ยกเวนช่ือท่ีเคยใชมานานแลว 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 
 สําหรับสหภาพโซเวียต ซ่ึงในภาษาอังกฤษใชคําคุณศัพท 2 คํา คือ 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  คําคุณศัพทท่ีประกอบคํานามที่เปนภาษาไทย หรือเปนคําทับศัพท แตไดใช

ในภาษาไทยมาจนถือเปนคําไทยแลว ใหวางคําคุณศัพทไวหลังคํานาม เชน cosmic ray = รังสีคอสมิก 
 13.2  ถาทั้งคําคุณศัพทและคํานามเปนคําทับศัพทท่ียังไมถือเปนคําไทย ใหทับศัพท

ตรงตามศัพทเดิม เชน Arctic Circle = อารกติกเซอรเคิล 
 13.3  ถาตองการเนนวาคํานามนั้นเปนส่ิงท่ีมีหลายชนิดและคําคุณศัพทท่ีประกอบ

เปนชนิดหนึ่งของคํานามนั้น อาจทับศัพทโดยใชคําประกอบ แบบ ชนิด ระบบ ฯลฯ มาแทรกไวระหวาง
คํานามกับคําคุณศัพท เชน normal matrix = เมทริกซแบบนอรแมล  thermoseting plastic = พลาสติก
ชนิดเทอรโมเซตติง 

15. คําทับศัพทท่ีกําหนดข้ึนจากตัวยอ ซ่ึงอานออกเสียงไดเสมือนคําๆหนึ่ง มิไดออกเสียง
เรียงตัวอักษร ใหเขียนตามเสียงท่ีออกและไมตองใสจุด เชน UNESCO = ยูเนสโก ASEAN = อาเซียน 

16. ตัวยอชื่อบุคคลใหเขียนโดยใสจุด และเวนชองไฟระหวางช่ือกับนามสกุล เชน D.N. 
Smith  = ดี.เอ็น. สมิท 

17. ถาคําศัพทเปนคําท่ีทางราชการใชตามปกติอยูแลวใหใชคํานั้นตอไป เชน ชั้นอนุบาล
ศึกษา ใชภาษาอังกฤษดังนี้ อนุบาลปท่ี  1  ใชคําวา  The first year preschool อนุบาลปท่ี  2  ใชคําวา  
The second year preschool อนุบาลปท่ี  3  ใชคําวา  The third year preschool ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  
ใชคําภาษาอังกฤษวา Prathom-suksa 1 ถาเปนระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชคําวา Matayom-suksa 1 
สวนโรงเรียนนานาชาติ ใชคําวา Grade 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


