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บทคัดย่อ
บทความนี้ศึกษาที่มาและการพัฒนาเสียงของอักษร <ฑ> และศึกษาการเกิดเสียงแปร [th]
และ [d] ของอักษร <ฑ> โดยรวบรวมคาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ> จากพจนานุกรมไทยจานวน 10 ฉบับ
และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามหลั ก ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง ประวั ติ สั ท ศาสตร์ และสั ท วิ ย า ประกอบกั บ สถิ ติ
ผลการศึกษาพบว่า เสียงของอักษร <ฑ> พัฒนามาจากหน่วยเสียงในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
ได้แก่ หน่วยเสียงโฆษะปลายลิ้นม้วน /ɖ/ เทียบได้กับอักษรเทวนาครี <ड> และหน่วยเสียงโฆษะฐานฟัน
/d/ เทียบได้กับอักษรเทวนาครี <द> เมื่อรับเข้ามาในภาษาไทยอักษร <ฑ> ส่วนใหญ่จะออกเสียง
อโฆษะปุ่มเหงือก [th] คิดเป็นร้อยละ 46.04 ในตาแหน่งต้นพยางค์ และออกเสียงโฆษะฐานปุ่มเหงือก
[d] ร้อยละ 15.79 ที่ตาแหน่งต้นพยางค์เช่นกัน คิดเป็นอัตราส่วน [d]:[ th] ประมาณ 3:1 ที่ตาแหน่งต้น
พยางค์
อักษร <ฑ> ที่ออกเสียง [th] สันนิษฐานได้ 2 กรณี กรณีแรกเป็นการออกเสียงให้สอดคล้อง
กับหน่วยเสียงที่มีในภาษาไทยเช่นเดียวกับอักษร <ท> ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับหลักการยืมคาและ
กฎของกริมม์ที่หน่วยเสียงโฆษะกลายเสียงเป็นหน่วยเสียงอโฆษะ และพัฒนาเสียงธนิต และกรณีที่ 2 คือ
การบัญญัติศัพท์ในคาศัพท์ที่ปรากฏตั้งแต่พจนานุกรมฉบับ ร.ศ. 120 เป็นต้นมา ส่วนอักษร <ฑ> ที่ออก
เสียง [d] สันนิษฐานได้ 2 กรณีเช่นกัน กรณีแรก คือ การคงร่องรอยของเสียงตั้งแต่แรกรับมาใช้
สอดคล้องกับการใช้ อักษร <ด> และ <ฎ> ก่อนปรับมาใช้ อักษร <ฑ> และกรณีที่ 2 เป็นการ
บัญญัติศัพท์เช่นเดียวกับข้อสันนิษฐานกรณีที่ 2 ของอักษร <ฑ> ทีอ่ อกเสียง [th] โดยไม่พบการแปรเสียง
ของอักษร <ฑ> เนื่องจากไม่มีปริบทของการแปรเสียงจากเสียงสระหรือโครงสร้างพยางค์
คาสาคัญ : ฑ มณโฑ, อักษรไทย, ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ, สัทศาสตร์, สัทวิทยา
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Abstract
This paper studies the source and sound development of <ฑ> Tho-Montho
and its variants, [th] and [d] from 10 Thai Dictionaries. The analysis and discussion are
based on historical linguistics, phonetics, phonology and statistics. The results show
that the sound of <ฑ> is developed from two phonemes in Pali and Sanskrit, a voiced
retroflex stop /ɖ/ of the Devanagari alphabet <ड> and a voiced dental stop /ɖ/ of the
Devanagari alphabet <द>. From all possible occurrences in Thai, the grapheme <ฑ> is
mostly pronounced with a voiceless aspirated alveolar stop [th] as high as 46.04 % at
sysllable initial position and pronounced with a voiced alveolar stop [d] 15.79 % also at
sysllable initial position. The ratio of [th] to [d] is approximately 3:1 at sysllable initial
position.
The grapheme <ฑ> which is pronounced [th] can be divided into 2 groups; 1)
The development of [th] for <ฑ> in the same manner of [th] for <ท> from loanwords
and Grimm’s Law where voiced phonemes becomes voiceless and further aspirated. 2)
The prescription of the Thai Dictionary Rattanakosin era 120 by the official language
Institute and/or the educational department. The grapheme <ฑ> which is pronounced
[d] can also be divided into 2 groups; 1) Those as residue of historical form with
evidence of the letters <ด> and <ฎ> used in older the dictionaries prior to revision
where <ฑ> was used instead. 2) Those prescribed by the official language Institute
and/or educational department. However, the phonetic environment for the variants
of [th] and [d] cannot be found neither in vowels nor syllable structure.
Keywords : Thai grapheme, Historical linguistics, Phonetics, Phonology
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บทนา
ในระบบเสียงภาษาไทย มีความแตกต่าง
ระหว่างรูป พยัญชนะและเสียงพยัญชนะอยู่มาก
โดยรู ป พยั ญ ชนะ 44 รู ป แทนหน่ ว ยเสี ย ง
พยัญชนะจานวน 21 หน่วยเสียง เช่น รูปพยัญชนะ
<ข> <ฃ> <ค> <ฅ> แทนหน่วยเสียง /kh/ รูป
พยัญชนะ <ฉ> <ช> <ฌ> แทนหน่วยเสียง
/tɕh/ รูปพยัญชนะ <ฐ> <ฑ> <ฒ> <ถ> <ท>
<ธ> แทนหน่วยเสียง /th/ เป็นต้น (กาชัย ทองหล่อ,
2550)
หน่วยเสียง /th/ ในภาษาไทยแทนด้วยรูป
พยัญ ชนะมากที่ สุด ถึง 6 รูป และรูปพยัญ ชนะ
<ฑ> ในตาแหน่งต้นพยางค์สามารถออกเสียงได้
ทั้ง [th] และ [d] ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักของระบบ
การเขี ย นในทางภาษาศาสตร์ คื อ 1 รู ป ต่ อ 1
เสียง หากมีรูปเขียนมากกว่า 1 รูปแทนเสียงเพียง
1 เสียงจะทาให้เกิดความสับสนและยากต่อการเขียน
(Calfee, 2005: 8)
หนังสือ สสกฤต-ไท-อังกฤษ อภิธาน และ
อักษรเทวนาครี และบทความเรื่อง สัทอักษรไทย
ปาฬิ แสดงให้เห็นว่า <ड> <ढ> <द> และ <ध>
ในภาษาบาลี แ ละภาษาสั น สกฤตจะแทนด้ ว ย
หน่วยเสียง /ɖ/ /ɖʱ/ /d/ และ /dʱ/ เทียบได้กับ
อักษรไทย คือ <ฑ> <ฒ> <ท> และ <ธ> ตามลาดับ
(วิจินต์ ภานุพงศ์, 2551 และบวรบรรณารักษ์ ,
ร้ อ ยเอก หลวง, 2552) แต่ ใ นภาษาไทยอั ก ษร
เหล่านี้ออกเสียง [th] เหมือนกันทั้งหมด คาถาม
วิจัย คือ อักษรไทยที่ซ้าเสียงในปัจจุบันมีเสียงที่
แตกต่างกันทุกตัวอักษรเมื่อเทียบกับอักษรคู่เทียบ
ในภาษาบาลีและอักษรคู่เทียบในภาษาสันสกฤต
ในอดีตหรือไม่
เมื่อพิจารณาแบบอักษรโบราณ ฉบับคู่มือ
ผู้สอน พบว่า อักษร <ฑ> เริ่มปรากฏหลักฐานรูป
เขี ย นในช่ ว งต้ น สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์ พ.ศ. 2341-

2359 ซึ่งแตกต่างจาก <ท> และ <ธ> ที่ปรากฏ
หลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย พ.ศ. 1835 (กรมศิลปากร,
2547) จึงทาให้เกิดคาถามว่าอักษร <ฑ> มีใช้
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือไม่
เมื่อพิจารณาพจนานุกรมไทยฉบับต่าง ๆ
เบื้องต้นพบว่า การปรากฏของ <ฑ> ในพจนานุกรม
ฉบับต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน โดยที่พจนานุกรมไทย
ในยุคแรก ๆ อาทิ สัพพะ พะจะนะ พาสาไท พ.ศ.
2397 อักขราภิทรานศรับท์ พ.ศ. 2416 จะปรากฏ
<ฑ> น้อยกว่าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 เนื่องจากจะปรากฏการใช้ <ท> <ธ>
<ด > แ ล ะ <ฎ > ใ น ค า ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ <ฑ > ใ น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
เช่ น ตามพจนานุ กรมฉบับ ราชฑิ ตยสถาน พ.ศ.
2554 คาว่า มณฑป และมณฑา ในอักขราภิธานศ
รับท์ ของ แดน บีช บรัดเลย์ พ.ศ. 2416 จะไม่ใช้
อักษร <ฑ> โดยสะกดเป็น มรฎป และมนทา
เนื่อ งจากยั งไม่มีห ลัก การสะกดค าไทยที่ ชัด เจน
ในช่วงที่มีการจัดทาพจนานุกรมไทยฉบับแรก ๆ
การสะกดค าจึ ง แตกต่ า งกั น ตามเสี ย งพู ด หรื อ
คาอ่าน
นอกจากความแตกต่ า งของการปรากฏ
ของอั ก ษร <ฑ> ในพจนานุ ก รมฉบั บ ต่ า ง ๆ
ยังพบว่า คาศัพท์ที่อักษร <ฑ> เป็นพยัญชนะต้น
ส่วนใหญ่จะออกเสียง [ท] [th] และบางคาจะออก
เสียง [ด] [d] โดยคาศัพท์ดังกล่าวเป็นคายืมที่มา
จากภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต
จ า นงค์ ทองปร ะ เส ริ ฐ ไ ด้ กล่ าวถึ ง
ความแตกต่างของการออกเสียง [ท] [ th] และ [ด]
[ d] ของอั ก ษร <ฑ> ในต าแหน่ ง ต้ น พยางค์
ตามแนวคิดของ กาชัย ทองหล่อ โดยใช้ข้อมูลจาก
คาที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2493 ว่าจะออกเสียง [ด] [d] ในคาตาย เช่น
บัณฑิต [บัน-ดิด] บัณเฑาะว์ [บัน -เดาะ] มณฑป
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[มน-ดบ] เป็นต้น และออกเสียง [ท] [ th] ได้ทั้งใน
ค าเป็ น และในค าตาย เช่ น มณฑล [มน-ทน]
ขัณฑสกร [ขัน-ทด-สะ-กอน] ทัณฑฆาต [ทัน-ทะคาด] เป็นต้น ซึ่งยังไม่เป็นข้อแยกต่างการออก
เสียง <ฑ> ที่ออกเสียงระหว่าง [ท] [ th] และ [ด]
[d] ได้ อ ย่ างชั ด เจน (จ านงค์ ทองประเสริ ฐ ,
ม.ป.ป. อ้างถึง กาชัย ทองหล่อ, 2528)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการออก
เสียงพยัญชนะภาษาไทยในทางภาษาศาสตร์ เชิง
ประวั ติ มีอ ยู่ เป็ นจ านวนมาก อาทิ งานวิ จั ยของ
Brown (1965) ที่ศึกษาระบบเสียงในภาษาไทย
โบราณ และการเปลี่ยนแปลงสู่ภาษาถิ่นต่าง ๆ ใน
ปัจจุบัน โดยวิธีการสืบสร้างและศึกษาเปรียบเทียบ
งานวิจัยของ Li (1977) ที่สืบสร้างและศึกษา
เปรียบเทียบระบบเสียงภาษาไตดั้งเดิม (ProtoTai) ได้แก่ ระบบเสียงวรรณยุกต์ ระบบเสียง
พยั ญ ชนะ และระบบเสี ย งสระ โดยศึ ก ษาจาก
ภาษาย่อย 3 ภาษา งานวิจัยของสุริยา รัตนกุล
(2515) ที่พิจารณาปัญหาที่ <ฃ> และ <ฅ>
หายไปจากสังคมไทยปั จจุบัน โดยได้ศึกษาจาก
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยของ
งานวิจัยของ Tumtavitikul (1992) ที่ศึกษา
การพั ฒ นาเสี ย งเชิ ง ประวั ติ ข องหน่ ว ยเสี ย ง
กักโฆษะธนิต /*bh/ โดยศึกษาค่าช่วงเวลาเริ่ม
เสียงก้อง (Voice Onset Time (V.O.T.)) ของ
เสียงกักโฆษะ (voiced stop) และกักอโฆษะ
(voiceless stop) ธนิต (aspirated) และสิถิล
(unaspirated) และระดั บ เสี ย งสู ง ต่ าที่ เ ป็ น
ธรรมชาติประกอบกับการพัฒนาเสียงวรรณยุกต์
จากพยั ญ ชนะท้ า ยพยางค์ ป ระกอบกั บ ทฤษฎี
กฎของกริมม์ (Grimm’s Law) และกฎของ
กราสมันน์ (Grassman’s Law) รวมไปถึงงานวิจัย
ของราตรี ธันวารชร (2548) ที่ศึกษาภาษาสมัย
สุ โ ขทั ย เปรี ย บเที ย บกั บ ภาษาไทยกรุ ง เทพฯ

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2548) โดยข้อมูลส่วนใหญ่ได้จาก
ศิลาจารึกหลักที่ 1
จากความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป พยั ญ ชนะใน
ภาษาไทยที่ไม่ส อดคล้อ งกับหลั กการของระบบ
การเขียน โดยเฉพาะ <ฑ> ที่สามารถออกเสียง
ได้ทั้ง [th] และ [d] ความแตกต่างของเสียง และ
รูปพยัญชนะภาษาไทยในปัจจุบัน ความแตกต่าง
ของการปรากฏของอักษร <ฑ> ในพจนานุกรม
ฉบั บ ต่ า ง ๆ การกล่ า วถึ ง ความแตกต่ า งของ
การออกเสีย งคาที่ ประกอบด้วยอักษร <ฑ> ใน
ต าแหน่ ง ต้ น พยางค์ ข องจ านงค์ ทองประเสิ ร ฐ
(ม.ป.ป. อ้างถึงกาชัย ทองหล่อ, 2528) และยัง
ไม่พบงานวิจัยใดที่มาและการออกเสียงของอักษร
<ฑ> ในแง่มุมภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทศาสตร์
และสัทวิยา ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ที่มาและการพัฒนาเสียงของอักษร <ฑ> และ
ศึกษาการเกิดเสียงแปร [th] และ [d] ของอักษร
<ฑ> ตามหลั ก ภาษาศาสตร์ ผู้ วิ จั ย คาดว่ า
ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด้ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง ที่ ม าของ
การออกเสียงอักษร <ฑ> และสามารถประยุกต์ใช้
ได้ กั บ การเรี ย นการสอนภาษาไทยทั้ ง ส าหรั บ
คนไทยและชาวต่า งชาติ รวมทั้ งเป็น ฐานข้ อมู ล
ของการวิจัยเสียงของอักษรไทยอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาที่มาและการพัฒนาเสียงของ
อักษร <ฑ>
2. เพื่อศึกษาการเกิดเสียงแปร [th] และ
[d] ของอักษร <ฑ>
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิง
สถิ ติ โ ดยวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
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หัวข้อที่ศึกษาควบคู่ไปกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์
เชิงประวัติสัทศาสตร์ และสัทวิทยา รวมทั้งสถิติ
เชิงพรรณนา ซึ่งขั้นตอนการวิจัยมีดังนี้
1. การคั ด เลื อ กข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 2
หัวข้อย่อย ดังนี้
1.1 การคั ด เลื อ กพจนานุ ก รมไทยใน
การวิจัย เก็บข้อมูลจากพจนานุกรมไทยทั้งที่เรียบ
เรียงขึ้ นโดยชาวต่างชาติ และเรีย บเรียงขึ้นโดย
หน่ ว ยงานราชการของไทย โดยคั ด เลื อ ก
พจนานุกรมไทยโดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง
(purposive sampling) ตามรายชื่อพจนานุกรม
ที่ปรากฏในหนังสือวิวัฒนาการของพจนานุกรมไทย
โดยราชบั ณฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2555 มีร ายชื่ อ
ดังต่อไปนี้
1) สัพะ พะจะนะ พาสาไท โดย บาทหลวง
ซอง-บาติสต์ ปาเลอกัว พ.ศ. 2397
2) อักขราภิธานศรับท์ โดย นายแพทย์
แดนบีช แบรดเลย์ พ.ศ. 2416
3) ลิปิกรมายน โดย นาย อี บี มิเชล
พ.ศ. 2435
4) ศริพจน์ภาษาไทย์ โดย บาทหลวง
ชอง-หลุยส์ เวย์ พ.ศ. 2439
5) พจนานุ ก รม เปนค าแปลศั พ ท์
ภาษาไทยสาหรับเขียนคาใช้ให้ถูกต้องตามตัวสกด
(ฉบับ ร.ศ. 120) พ.ศ. 2444
6) ปทานุ ก รม กรมต ารา กระทรวง
ธรรมการ พ.ศ. 2470
7) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2493
8) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525
9) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2542

10) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554
1.2 การคัดเลือกคาศัพท์ในการวิจัย ใช้
วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (purposive
sampling) เช่นเดียวกับการคัดเลือกพจนานุกรม
ในการวิจัย โดยคัดเลือกศัพท์ตั้ง ที่ประกอบด้วย
รูปพยัญชนะ <ฑ> ที่ปรากฏในทุกตาแหน่งของคา
ไม่ ว่ า จะเป็ น ต้ น พยางค์ ท้ า ยพยางค์ รวมถึ งรู ป
พยัญชนะ <ฑ> ที่ทาหน้าที่ตัวการันต์ และบอก
ที่ ม าของค าศั พ ท์ ว่ า จากภาษาใด โดยเริ่ ม ต้ น
คัดเลือกจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 และเรี ย งล าดั บ ปี ย้ อ นหลั งไปถึ ง
หนังสือสัพะ พะจะนะ พาสาไท พ.ศ. 2397
2. การจัดการข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
2.1 เทียบรูปเขียนและเสียงกับคาศัพท์
จากพจนานุกรมในภาษาเดิม นาคาศัพท์ที่คัดเลือก
โดยเริ่มจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 มาเทียบรูปเขียนและเสียงกับภาษา
เดิม ได้แก่ ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี จาก
Sanskrit – English Dictionary ค.ศ.1872 และ
Pali – English Dictionary ค.ศ. 1921-1925
และใช้ เ ที ย บกั บ ศั พ ท์ ใ นพจนานุ ก รมฉบั บ อื่ น ๆ
ต่อไป จนครบทั้ง 10 ฉบับ
2.2 เทียบรูปเขียนและเสียงของคาศัพท์
จากพจนานุกรมไทย นาคาศัพท์ที่คัดเลือกจาก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
เทียบรูปเขียนและเสียงกับพจนานุกรมไทยฉบับ
อื่น ๆ จานวน 9 ฉบับ โดยเรียงตามลาดับปี พ.ศ.
2.3 จัดกลุ่มคาศัพท์ จัดกลุ่มคาศัพท์
ที่ประกอบด้วยรูปเขียน <ฑ> ตามหลักสถิติโดย
ใช้ สเ กลนา มก าห นด ห รื อ สเ กลแ บ่ งกลุ่ ม
(nominal scales) ซึ่งแบ่งกลุ่มคาศัพท์ออกเป็น
4 กลุ่มใหญ่ โดยใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 เป็นหลักดังนี้
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1) กลุ่มที่ 1 คาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ>
เป็นพยัญชนะต้นและมีรูปเขียนในภาษาเดิม คือ
<ड> แบ่งกลุ่มย่อยได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
ก. กลุ่ ม ที่ 1.1 ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ อั ก ษร
<ฑ> เป็นพยัญชนะต้นออกเสียง [th]
ข. กลุ่ ม ที่ 1.2 ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ อั ก ษร
<ฑ> เป็นพยัญชนะต้นออกเสียง [d]
ค. กลุ่ ม ที่ 1.3 ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ อั ก ษร
<ฑ> เป็นพยัญชนะต้นออกเสียงได้ทั้ง [ d] และ
[th]
2) กลุ่มที่ 2 คาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ>
เป็นพยัญชนะต้นออกเสียง [th] หรือ <ท> ทั้งหมด
และมีรูปเขียนเดิม คือ <द>
3) กลุ่มที่ 3 คาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ>
เป็นพยัญชนะท้ายและตัวการันต์ และมีรูปเขียน
ในภาษาเดิม คือ <ड> เท่านั้น
ก. กลุ่ ม ที่ 3.1 ค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ อั ก ษร
<ฑ> เป็นพยัญชนะท้าย
ข. กลุ่ มที่ 3.2 คาศั พท์ ที่ใ ช้อั กษร
<ฑ> เป็นตัวการันต์
4) กลุ่มที่ 4 คาศัพท์อื่น ๆ คาศัพท์กลุ่ม
นี้จะเป็นคาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ> แต่ไม่จัดอยู่ใน
ค าศั พ ท์ ก ลุ่ ม ที่ 1-3 เนื่ อ งจากเป็ น ค าศั พ ท์ ที่ ไ ม่
สามารถค้ น ที่ ม าได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ค าอ่ า นใน
ภาษาไทยไว้ ในพจนานุ กรมฉบั บราชบั ณฑิ ตยสถาน
พ.ศ. 2554
3. การสรุปจานวนข้อมูลและการทาสถิติ
งานวิ จั ย นี้ ส รุ ป จ านวนข้ อ มู ล ทั้ ง หมด
เป็นตัวเลขก่อนทาสถิติ โดยโปรแกรม Microsoft
Excel 2010 และ วิเคราะห์สถิติด้วยโปรแกรม
SPSS รุ่น 22 โดยสรุปจานวนคาศัพท์ทั้งหมดใน
พจนานุกรมแต่ละฉบับทั้ง 10 ฉบับ และจานวน
คาศัพท์ในพจนานุกรมแต่ละฉบับตามที่จัดกลุ่มไว้

ในหั ว ข้ อ 2.3 หลั ง จากค านวณจ านวนค าศั พ ท์
ทั้งหมด และคาศัพท์ตามกลุ่มคาศัพท์ต่าง ๆ แล้ว
นาจานวนคาศัพท์ที่ไ ด้จากการสรุปข้อมูลข้า งต้น
มาทาสถิติคานวณเป็นค่าร้อยละ และหาค่าเฉลี่ย
( ̅)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อมูลที่ได้จาก
ก า ร ก า ร ส รุ ป ข้ อ มู ล แ ล ะ ก า ร ท า ส ถิ ติ ม า
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่ไปกับทฤษฎี
ทางภาษาศาสตร์ ดังนี้
4.1 วิธีการสืบสร้างภายใน (internal
reconstruction) เป็นวิธีการที่วิเคราะห์รูปใน
ภาษาใดภาษาหนึ่ง และสืบสร้างรูปเดิมในภาษา
นั้ น ก่ อ นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางระบบเสี ย ง
(Fasold and Connor-Linton, 2006 : 304)
4.2 การแปรเสียงตามปริบท คือ การที่
หน่ ว ยเสี ย งหนึ่ ง แปรเป็ น อี ก หน่ ว ยเสี ย งหนึ่ ง ใน
ปริ บ ทใดปริ บ ทหนึ่ ง เขี ย นสั ญ ลั ก ษณ์ ได้ ดั ง นี้
A>B/C_D
4.3 กฎของกริมม์ (Grimm’s Law)
เป็นทฤษฎีที่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างภาษา
ตระกู ล อิ น เดี ย - ยุ โ รปดั้ ง เดิ ม (Proto-IndoEuropean) และภาษาตระกูลเยอรมันดั้งเดิม
(Proto-Germanic) และเป็นกฎที่ประยุกต์ใช้กับ
การพั ฒ นาระบบเสี ย งในภาษาอื่ น ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงเสียงมี 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) เสียงกัก
โฆษะธนิต กลายเสียงเป็นเสียงกักโฆษะ dh > d 2)
เสียงกักโฆษะกลายเสียงเป็นเสียงกักอโฆษะ d > t
และ 3) เสียงกักอโฆษะ กลายเสียงเป็นเสียงเสียด
แทรกอโฆษะ t > θ (Jones and Singh, 2005: 61)
สรุปข้อมูล
1. สรุปข้อมูลจากการคัดเลือกและจั ด
กลุ่มคาศัพท์ เมื่อนาคาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ> มา
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คัดเลือก และจัดเรียงตาม ปี พ.ศ. ของพจนานุกรม
รวมทั้ ง จั ด กลุ่ ม ค าศั พ ท์ ตามที่ ก ล่ า วไว้ ขั้ น ตอน
การวิจัยขั้นตอนที่ 1-2 ในหัวข้อระเบียบวิธีวิจัย
สามารถสรุปข้อสังเกต ได้ดังนี้
ข้อสังเกตจากการคัดเลือกและจัดกลุ่มคาศัพท์
1.1 ค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏก่ อ นค าอื่ น คื อ
เริ่ ม ปรากฏในหนั ง สื อ สั พ ะ พะจะนะ พาสาไท
พ.ศ. 2397 มีจานวนทั้งสิ้น 23 คา ได้แก่ กุณฑล
ขั ณ ฑ- คั ณ ฑมาลา จั ณ ฑาล บี ฑ า ปริ ม ณฑล
มณฑล อั ณ ฑะ บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑุ มรฑป ไพฑู ร ย์
ไพรฑูรย์ มณฑา มณเฑียร ครุฑ กัณฑ์ กุกุธภัณฑ์
เกาทั ณ ฑ์ กุ ม ภั ณ ฑ์ พนาสณฑ์ เกณฑ์ และ
บัณเฑาะว์
1.2 ค า ศั พท์ ต า ม ข้ อ สั งเ กต ที่ 1 .1
จานวน 21 จาก 23 คา ยกเว้นคาว่า บัณฑิต และ
มรฑป จะเป็นคาที่มีการปรับรูปเขียนจาก <ท>
หรือ <ธ> หรือ <ด> มาเป็น <ฑ> โดยไม่มี
การปรั บ เสี ย ง ซึ่ ง น่ า จะบ่ ง ชี้ ว่ า ค าศั พ ท์ เ หล่ า นี้
ออกเสียง [th] หรือ [d] ตั้งแต่ปรากฏครั้งแรกใน
พจนานุกรม
1.3 คาว่า บั ณฑิต เป็นค าที่มีการปรั บ
ทั้งรูปเขียนและเสียง ส่วนคาว่า มรฑป ปรากฏ
การใช้ <ฎ> และ <ฏ> ก่อนปรับมาเป็น <ฑ>
สันนิษฐานว่าการใช้ <ฏ> อาจเกิดเนื่องมาจาก
ความผิดพลาดในการเรียบเรียงพจนานุกรม และ
การใช้อักษร <ฎ> แต่แรก น่าจะบ่งบอกว่าศัพท์นี้
ออกเสี ย ง [ d] เมื่ อ ปรากฏเป็ น ครั้ ง แรกใน
พจนานุกรม
1.4 ค าศั พ ท์ ใ นกลุ่ ม ที่ 1 เป็ น ค าศั พ ท์
กลุ่มที่มีการปรับทั้งรูปเขียนและเสียง ส่วนคาศัพท์
กลุ่ ม ที่ 2-4 จะเป็ น ค าศั พ ท์ ก ลุ่ ม ที่ มี ก ารปรั บ
เพียงรูปเขียนเท่านั้น
1.5 การปรับเสียงของคาศัพท์ในกลุ่มที่
1 จะปรับในทิศทางจาก [d] เป็น [th] หรือจาก [d]

เป็น [d] และ [th] โดยไม่มีการปรับเสียงจาก [ th]
เป็น [d] การปรับเสียงพบครั้งแรกในพจนานุกรม
ฉบับ ร.ศ.120 พ.ศ. 2444 ของทางหน่วยราชการ
เป็นต้นมา
2. สรุปข้อมูลทางสถิติ เมื่อสรุปจานวน
ข้อมูลเป็นตัวเลข และทาสถิติ ตามที่กล่าวไว้ใน
ระเบียบวิธีวิจัย สามารถแสดงค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ของ
คาศัพท์ทั้ง 4 กลุ่มจากพจนานุกรมทั้ง 10 ฉบับ
ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภูมิวงกลมแสดงค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ของ
คาศัพท์ทั้ง 4 กลุ่มจากพจนานุกรมทั้ง 10 ฉบับ
จากแผนภูมิข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคาศัพท์
ที่ใช้อักษร <ฑ> ในภาษาไทยมาจากรูปเขียน
<ड> มากกว่ารูปเขียน <द> ในภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤตโดยคาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ> ใน
ภาษาไทยที่มาจากรูปเขียน <ड> คิดเป็นร้อยละ
79.22 จากจานวนคาศัพ ท์ทั้ งหมด 4 กลุ่ม จาก
พจนานุก รมทั้ ง 10 ฉบั บ และที่ มาจากรูปเขีย น
<द> คิดเป็นร้อยละ 12.40 จากจานวนคาศัพท์
ทั้งหมด 4 กลุ่มจากพจนานุกรมทั้ง 10 ฉบับ และ
ร้อยละ 8.37 เป็นคาศัพท์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถค้น
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ที่ ม าได้ ห รื อ ไม่ ไ ด้ ร ะบุ ค าอ่ า นในภาษาไทยไว้ ใ น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ในส่วนของการออกเสียงพบว่า คาศัพท์ที่
ใช้อักษร <ฑ> ที่มีรูปเขียนในภาษาเดิม คือ <ड>
หน่วยเสียงโฆษะปลายลิ้นม้วน (voiced retroflex)
/ɖ/ เมื่อรับเข้ามาใช้ในภาษาไทย พบว่าในตาแหน่ง
ต้นพยางค์ออกเสียงอโฆษะปุ่มเหงือก (voiceless
alveolar) [th] คิดเป็นร้อยละ 33.64 จากจานวน
ค าศั พ ท์ ทั้ งหมด 4 กลุ่ ม จากพจนานุ ก รมทั้ ง 10
ฉบับ และออกเสียงโฆษะปุ่มเหงือก [ d] (voiced
alveolar) คิด เป็น ร้อ ยละ 15.79 จากจานวน
คาศัพท์ทั้งหมด 4 กลุ่มจากพจนานุกรมทั้ง 10 ฉบับ
ส่วนคาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฑ> ที่มาจาก
รูปเขียนในภาษาเดิม คือ <द> เทียบได้กับหน่วย
เสียงโฆษะฐานฟัน (voiced dental) /d/ ซึ่งมี
จานวนไม่มากนัก เมื่ อรับเข้ามาใช้ในภาษาไทย
ในปี พ.ศ. 2397 ออกเสียง [ th] ทุกคาในตาแหน่ง
พยัญชนะต้น คิดเป็นร้อยละ 12.40 จากจานวน
คาศั พ ท์ ทั้ งหมด 4 กลุ่ มจากพจนานุ ก รมทั้ ง 10
ฉบับโดยออกเสียง [ th] เช่นเดียวกับคาศัพท์ใน
ภาษาไทยอื่น ๆ ที่เขียนด้วย <ท> ซึ่งมีคู่เทียบ
เสียงในภาษาบาลี และภาษาสันสกฤตเป็น เสีย ง
ของอักษร <द> เดียวกัน รวมคาศัพท์ที่ออกเสียง
[th] ที่มาจากอักษร <ड> และ <द> ที่ตาแหน่งต้น
พยางค์ คิดเป็นร้อยละ 46.04 และอัตราส่วนของ
คาศัพท์ที่ออกเสียง [th] และ [d] ประมาณ 3:1 ที่
ตาแหน่งต้นพยางค์

และสัทวิทยา สามารถอธิบายเกี่ยวกับที่มาและ
การพัฒนาเสียงของอักษร <ฑ> และการเกิด
เสียงแปร [th] และ [d] ของอักษร <ฑ> ได้ดังนี้
1. ที่ มาและการพั ฒนาเสีย งของอั ก ษร
<ฑ>
เมื่ อ เที ย บค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ อั ก ษร <ฑ> ที่
คัดเลือกจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 กับคาศัพท์ในภาษาเดิม ได้แก่ ภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤต จาก Pali – English
Dictionary ค.ศ 1921-1925 และ Sanskrit –
English Dictionary ค.ศ 1872 พบว่า อักษร
<ฑ> ตรงกับอักษรเทวนาครี คือ <ड> เทียบได้
กั บ หน่ ว ยเสี ย งโฆษะปลายลิ้ น ม้ ว น ( voiced
retroflex) /ɖ/ เมื่อรับมาใช้ในภาษาไทยจะออก
เสียงอโฆษะปุ่มเหงือก (voiceless alveolar) [th]
และออกเสียงโฆษะปุ่มเหงือก (voiced alveolar)
[d] และ <द> เทียบได้กับหน่วยเสียงโฆษะฐานฟัน
(voiced dental) /d/ เมื่อรับมาใช้ในภาษาไทย
จะออกเสียงอโฆษะปุ่มเหงือก (voiceless alveolar)
[th] เท่านั้น
สาหรับอักษร <ฑ> ที่ออกเสียงอโฆษะปุ่ม
เหงือก (voiceless alveolar) [th] ในภาษาไทย
ปรากฏหลั ก ฐานตั้ ง แต่ ห นั ง สื อ สั พ ะ พะจะนะ
พาสาไท พ.ศ. 2397 ในคาว่า จัณฑาล ประริมณฑล
บอริ ม ลฑณ และมณฑล ซึ่ ง เป็ น ค ายื ม ในภาษา
บาลีและภาษาสัสกฤต และพบว่ามีการถอดเสียง
ด้วยอักษรโรมัน <TH> ในหนังสือสัพะ พะจะนะ
พาสาไท ซึ่งใช้ถอดเสียงอักษร <ฐ> <ฑ> <ฒ>
<ถ> <ท> และ <ธ> แสดงให้เห็นว่า ณ เวลานั้น
กลุ่มอักษร <ฐ> <ฑ> <ฒ> <ถ> <ท> และ <ธ>
ออกเสียง [th] เหมือนกัน สันนิษฐานได้ว่า คาศัพท์
ที่ใช้อักษร <ฑ> ที่ออกเสียง [th] เมื่อรับเข้าใช้ใน
ภาษาไทยจะปรับเสียงให้สอดคล้องกับหน่วยเสียง
ที่มีอยู่ในภาษาไทย เช่นเดียวกับอักษร <ท> ซึ่ง

ผลการวิจัย
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล คาศัพท์ สรุปจานวน
และค่าเฉลี่ยร้อ ยละของคาศัพ ท์ที่ประกอบด้ว ย
อักษร <ฑ> จากพจนานุกรมทั้ง 10 ฉบับ ประกอบ
กับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทศาสตร์
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การยืมคา และยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับกฎ
ของกริมม์ (Grimm’s Law) ที่หน่วยเสียงโฆษะใน
ภาษาหนึ่งกลายเป็นหน่วยเสียงอโฆษะเมื่อรับมา
ใช้ในอีกภาษาหนึ่ง (Jones and Singh, 2005: 61)
แต่ออกเสียงธนิตในภาษาไทย

ส่วนอักษร <ฑ> ที่ออกเสียงโฆษะปุ่มเหงือก
(voiced alveolar) [d] ปรากฏครั้งแรกในคาว่า
บัณฑิต และบัณฑิตย์ ในลิปิกรมายน พ.ศ. 2435
น่าจะเป็นการออกเสียงให้ใกล้เคียงกับหน่วยเสียง
โฆษะปลายลิ้นม้วน /ɖ/ ที่มีในภาษาเดิม
อย่างไรก็ตาม อักษร <ฑ> ที่ออกเสียง
โฆษะปุ่มเหงือก (voiced alveolar) [d] ส่วนใหญ่
ปรากฏในช่ ว งที่ มี พ จนานุ ก รมที่ จั ด ท าโดย
หน่ ว ยงานราชการ ซึ่ ง น่ า จะเป็ น การบั ญ ญั ติ ใ ห้
ออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาเดิม
2. การเกิดเสียงแปร [th] และ [d] ของ
อักษร <ฑ>
การแปรเสียงในภาษาบาลีของหน่วยเสียง
โฆษะปลายลิ้นม้วน /ɖ/ และ /ɖʱ/ เป็นหน่วย
เสียงข้างลิ้นปลายลิ้นม้วน (lateral retroflex)
ได้แก่ [ɭ] และ [ɭʱ] ตามลาดับ ซึ่งเกิดในปริบท
ระหว่างเสียงสระ [ɖ(ʱ)> ɭ(ʱ)/V_V] (Masica, 1991 :
170) พบในคาศัพท์ที่ใช้อักษร <ฬ> ซึ่งเทียบได้
กับเสียง [ ɭ] ในภาษาบาลี (วิจินต์ ภานุพงศ์ ,
2551) ได้ แ ก่ กี ฬ า จุ ฬ า นฬ และลคุ ฬ ซึ่ ง เป็ น
คาศัพท์ที่มีความหมายเดียวกับคาศัพท์ที่ใช้อักษร
<ฑ> ที่ศึกษาซึ่งมีที่มาจากภาษาสันสกฤต ได้แก่
กรี ฑ า จุ ฑ า นั ฑ และลคุ ฑ โดยไม่ พ บปริ บ ท
การแปรเสียงระหว่างคาศัพท์ที่อักษร <ฑ> ออก
เสียง [th] และคาศัพท์ที่อักษร <ฑ> ออกเสียง [d]
ในภาษาไทย เนื่องจากเสียง [th] และ [d] พบใน
ปริบทเสียงสระ และปริบททางโครงสร้างพยางค์ที่
เหมือนกัน ดังตารางต่อไปนี้

ภาพที่ 2 การใช้อักษรโรมัน <TH> แทนเสียง
อักษร <ท> ในหนังสือสัพะ พะจะนะ พาสาไท
ที่มา : Pallegoix (1854 : 368)

ภาพที่ 3 การใช้อักษรโรมัน <TH> แทนเสียง
อักษร <ฑ> ในหนังสือสัพะ พะจะนะ พาสาไท
ที่มา : Pallegoix (1854 : 445)
ส่วนอักษร <ฑ> ออกเสียง [th] ที่เริ่ม
ปรากฏภายตั้งแต่พจนานุกรมฉบับ ร.ศ. 120 ซึ่ง
พจนานุกรมที่จัดทาโดยหน่วยงานราชการเป็นต้น
มา สันนิษฐานได้ว่า เป็นการบัญญัติให้ออกเสียง
จากหน่วยงานราชการที่จัดทาพจนานุกรม

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

17

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
Vol. 9 No. 2 (July - December) 2017

ตารางที่ 1 โครงสร้างพยางค์ระหว่างคาศัพท์ที่อักษร <ฑ> ออกเสียง [th] และคาศัพท์ที่อักษร <ฑ>
ออกเสียง [d]
โครงสร้างพยางค์
อักษร ฑ [th]
ตัวอย่าง
อักษร ฑ [d] ตัวอย่าง
CVɁ
เคณฑะ
มุณฑะ


[kheːntháɁ]

CVV
CVS
CVVS
CVN




ฑากะ
[daːkàɁ]

มณฑก
[monthók]

กุณฑล




[kunthon]

CVVN



จัณฑาล
[ʨanthaːn]

[mundàʔ]

ฑาหะ




[thaːhàɁ]

มณฑป
[mondòp]





ฑังสะ
[daŋsàɁ]

-

หมายเหตุ: 1. อักษรย่อในโครงสร้างพยางค์แทน
หน่วยเสียงต่อไปนี้
C
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะต้น
V
แทนหน่วยเสียงสระเสียงสั้น
VV
แทนหน่วยเสียงสระเสียงยาว
Ɂ
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายได้แก่ หน่วยเสียงกักที่เส้นเสียง /Ɂ/
N
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายได้แก่ หน่วยเสียงนาสิก /m/ /n/ และ /ŋ/
S
แทนหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายได้แก่ หน่วยเสียงกัก /p/ /t/ และ /k/
2. รูปเขียนของตัวอย่างคาศัพท์เป็นไปตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คาศัพท์ที่
อักษร <ฑ> ออกเสียง [d] จะมีข้อจากัดมากกว่า
คาศัพท์ที่อักษร <ฑ> ออกเสียง [th] โดยจะพบ
โครงสร้างพยางค์เพียง 3 รูปแบบ ได้แก่ CVɁ CVV
และ CVS แต่ไม่พบโครงสร้างพยางค์ CVVN ซึ่งพบ
ในคาศัพท์ที่ อักษร <ฑ> ออกเสียง [th] ส่วน
โครงสร้างพยางค์ CVVS จะไม่พบในคาศัพท์ทั้งสอง
กลุ่ ม และไม่ พ บความแตกต่ า งทางโครงสร้ า ง

พยางค์ระหว่างคาศัพ ท์ที่อักษร <ฑ> ออกเสีย ง
[th] และคาศัพท์ที่อักษร <ฑ> ออกเสียง [d] เช่น
คาว่า เคณฑะ [kheːntháɁ] และ มุณฑะ [mundàʔ]
มีโครงสร้างพยางค์เหมือนกัน คือ CVɁ และ [th],
[d] อยู่ในปริบทเดียวกัน คือ [[th],[ d] /n_Vʔ ] คา
ว่า ฑากะ [daːkàɁ] และคาว่า ฑาหะ [thaːhàɁ] มี
โครงสร้างพยางค์เหมือนกัน คือ CVV และ [th], [d]
อยู่ในปริบทเดียวกัน คือ [[th],[ d] / _VV] เป็นต้น

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล

18

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University
Vol. 9 No. 2 (July - December) 2017

อภิปรายผล
อักษร <ฑ> ที่ออกเสียง [th] และ [d] ซึ่ง
เป็ น การออกเสี ย งโดยปรั บ ให้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ

หน่วยเสียงที่มีอยู่ในภาษาไทย แสดงตาแหน่งฐาน
กรณ์ของหน่วยเสียงในภาษาไทย ภาษาบาลี และ
ภาษาสันสกฤต ได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 ตารางแสดงตาแหน่งฐานกรณ์ของหน่วยเสียงในภาษาไทย ภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต

หมายเหตุ: 1. สัทอักษรที่อยู่ในวงกลม หมายถึง
หน่วยเสียงที่มีใน 3 ภาษาได้แก่ ภาษาไทย ภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี
2. สัทอักษรที่อยู่ในสี่เหลีย่ ม หมายถึง หน่วยเสียงที่มเี ฉพาะภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี
3. สัทอักษรที่อยู่ในหกเหลีย่ ม
หมายถึง หน่วยเสียงที่มีเฉพาะภาษาไทย
ที่มา: บวรบรรณารักษ์ (2552), วิจินต์ ภานุพงศ์ (2551), อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล และคณะ (2556)
จากตารางที่ 2 หน่วยเสียงที่อยู่ในกรอบ
เส้นประ แสดงให้เห็นว่าหน่วยเสียงโฆษะปลายลิ้น
ม้วน /ɖ/ และหน่วยเสียงโฆษะฐานฟัน (voiced
dental) /d/ ในภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต มี
ฐานกรณ์ใกล้เคียงกับหน่วยเสียงอโฆษะปุ่มเหงือก
/th/ และโฆษะปุ่มเหงือก /d/ ในภาษาไทย
การออกเสียงอักษร <ฑ> เป็น [th] และ [d]
ที่ปรากฏในพจนานุกรมไทยยุคแรก ๆ ที่จัดทาขึ้น
โดยชาวต่างชาติน่าจะแสดงให้เห็นถึงการออกเสียง
ณ ช่วงเวลานั้น เนื่องจากปรากฏการใช้อักษรโรมัน
<TH> และ <D> ถอดเสียง <ฑ> รวมไปถึงการใช้
อักษร <ท> <ธ> <ด> และ <ฎ> ก่อนปรับมาใช้
อักษร <ฑ> โดยไม่ มี การปรับเสี ยง ซึ่งปรากฏใน
พจนานุ ก รมที่ จั ด ท าขึ้ น โดยหน่ ว ยงานราชการ

แสดงให้ เห็ น ว่ า หน่ ว ยงานราชการที่ จั ดท า
พจนานุ ก รมมี ส่ วนส าคั ญ ในการก าหนดทิ ศ ทาง
การเขียนคาศัพท์ในพจนานุกรม
นอกจากการปรั บ รู ป เขี ย น หน่ ว ยงาน
ราชการที่ จั ด ท าพจนานุ ก รมยั ง มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การก าหนดทิ ศทางในการออกเสี ยงของค าศั พท์
เนื่องจากจากข้อมูลที่ศึกษาจะพบการปรับเสียงใน
2 รูปแบบ คือ 1) การออกเสียงอักษรจากเดิม
ออกเสียง [d] ปรับเป็ นออกเสี ยง [th] และ 2)
การออกเสียงอักษรจากเดิม [d] ปรับเป็นออกเสียง
ได้ทั้ง [d] และ [th] แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มอักษร
<ฑ> ที่ออกเสียง [th] ว่าจะมีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่ง
เกิดจากการบัญญัติศัพท์จากหน่วยงานราชการที่
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จั ด ท าพจนานุ ก รม โดยไม่ เ ป็ น กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเสียงตามธรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ
หากพิจารณารูปเขียนของอักษร <ฑ> จะ
เห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับ <ฃ> <ฅ> <ฆ> และ
<ท> และเมื่อเปรียบเทียบพยัญชนะวรรคในภาษา
บาลี และภาษาสั นสกฤต ระหว่ างวรรค ตะ ซึ่ ง
ประกอบด้วยอักษร <ต> <ถ> <ท> <ธ> <น>
และวรรค ฏะ ซึ่งประกอบด้วยอักษร <ฏ> <ฐ>
<ฑ> <ฒ> <ณ> จะเห็นได้ว่าอักษรในวรรค ฏะ มี
ความซั บซ้ อนกว่ าวรรค ตะ อาจแสดงให้ เห็ นถึ ง
ตาแหน่งฐานกรณ์ ซึ่ งอาจรวมสั ทลั กษณ์ อื่น ๆ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ควรศึกษาต่อไป
เมื่อพิ จารณาโครงสร้างพยางค์และปริบท
เสียงสระระหว่างอักษร <ฑ> ออกเสียง [th] และ
อักษร <ฑ> ออกเสียง [d] ตามตารางที่ 1 ในหัวข้อ
ผลการวิจัย ซึ่งพบว่า อักษร <ฑ> ออกเสียง [d] มี
ข้อจากัดในการปรากฏมากกว่าอักษร ฑ ออกเสียง
[th] ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาต่อไปเช่นเดียวกัน
งานวิจัยนี้ศึกษาเสียงและอักษร <ฑ> ใน
ภาษาไทย จากข้อมูลที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย
เท่ า นั้ น ซึ่ ง อาจไม่ ค รอบคลุ ม การใช้ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจาวัน หากมีงานวิจัยที่ศึกษาการอ่านออก
เสียง <ฑ> จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหรือ
นักศึกษาจะทาให้ทราบปัญหาการออกเสียง <ฑ>
ในภาษาไทยได้ชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ ห ากมี ก ารศึ กษาความเป็ นมา
และการใช้อักษรไทยอื่น ๆ ที่มีปัญหาระหว่างรู ป
เขียนและเสี ยงที่ซั บซ้อนโดยวิ ธีการแบบเดียวกั น
กับการศึ กษาอั กษรในงานวิ จัยชิ้ นนี้ ก็ จะท าให้ ได้
ทราบถึ งที่ มาของการออกเสี ยงอั กษรต่ าง ๆ ใน
ภาษาไทย ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนภาษาไทย และเป็ น ฐานเพื่ อ ต่ อ ยอด
การวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

สรุปผล
อักษร <ฑ> ในภาษาไทยมีที่มาจากภาษา
บาลี และภาษาสั นสกฤต ได้ แก่ อั กษรเทวนาครี
<ड> เทียบได้กับหน่วยเสียงโฆษะปลายลิ้นม้วน
(voiced retroflex) /ɖ/ และ <द> เทียบได้กับ
หน่วยเสียงโฆษะฐานฟัน (voiced dental) /d/
ตามลาดับ เมื่อรับมาใช้ในภาษาไทยในตาแหน่งต้น
พยางค์จะออกเสียงกักอโฆษะปุ่มเหงือก (voiceless
alveolar stop) [th] และเสียงโฆษะปุ่มเหงือก
(voiced alveolar stop) [d] และบางคาออกเสียง
ได้ ทั้ง [th] และ [d] โดยมีจ านวนคาที่ ออกเสี ยง
เฉพาะ [th]:[d] ที่ต้นพยางค์คิดเป็นสัดส่วน 3:1
อักษร <ฑ> ออกเสียง [th] เช่นเดียวกับ
<ท> ในภาษาไทยปัจจุบัน น่าจะมีสาเหตุจาก
การรับอักษรเข้ามาในช่วงที่ <ท> ออกเสียงเป็น [th]
แล้ว และเป็นการปรับการออกเสียงให้สอดคล้อง
กับหน่วยเสียงที่มีอยู่ในภาษาไทยเช่นเดียวกับอักษร
<ฑ> ออกเสียง [d] ที่ปรากฏในพจนานุกรมที่จัดทา
ขึ้นโดยชาวต่างชาติ
ส่วนอักษร <ฑ> ออกเสียง [d] ที่ปรากฏ
ภายหลั งในพจนานุกรมที่จัดทาขึ้นโดยหน่ วยงาน
ราชการ น่าจะเป็นการออกเสียงตามการบัญญัติศัพท์
นอกจากนั้ นยั งไม่ พบปริ บทการแปรเสี ยง
ระหว่าง [th] และ [d] ในภาษาไทย เนื่องจากไม่พบ
ความแตกต่างทั้งปริบทเสียงและโครงสร้างพยางค์
การปรับรูปและการปรับเสียงส่วนใหญ่จะ
เกิ ด ขึ้ น ในช่ ว งที่ มี พ จนานุ ก รมที่ จั ด ท าขึ้ น โดย
หน่วยงานราชการตั้งพจนานุกรม ร.ศ. 120 พ.ศ.
2444 เป็นต้นมา แสดงให้เห็นว่าหน่วยราชการที่
จัดทาพจนานุกรมกากับดูแลการกาหนดทิศทางรูป
เขียนและเสียงของคาศัพท์ในพจนานุกรม
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