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การแปลงขอความภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร 

Grapheme to Phoneme Transcription for Pali-Thai 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีนําเสนอการแปลงภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร โดยใชพจนานุกรม (dictionary) รวมกับ

กฎบาลีไวยากรณ (Pali grammar) และกฎภาษาศาสตร (linguistic) และไดใชวิธีการตัดคําแบบเลือกคําที่ยาวที่สุด 

(longest matching algorithm) เพื่อใชในการคนหาความหมายของคําศัพท ในงานวิจัยน้ีผูวิจัยไดสราง

พจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย ประกอบดวยคําศัพทบาลี 14,323 คํา โดยอางอิงคําศัพทบาลีจากหนังสือพจนานุกรม

ภาษาบาลี-ไทยของพระมหาไพโรจน พจนานุกรมที่สรางขึ้นประกอบดวยคําศัพทภาษาบาลีอักษรไทย ความหมาย 

ประเภทของคําศัพท คําในรูปภาษาไทย คําในรูปอักษรโรมันและคําในรูปสัทอักษร โดยจัดเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

และในงานวิจัยน้ีไดนําเสนอกฎในการแปลงภาษาบาลีเปนสัทอักษรเพื่อใชในการแปลงคําที่ไมปรากฏในพจนานุกรม 

เพื่อทดสอบความถูกตองของระบบ ผูวิจัยไดทําการทดสอบระบบที่พัฒนาโดยการแปลงเอกสารที่เขียนดวยภาษา

บาลีอักษรไทย ซ่ึงประกอบดวย บทสวดมนต 99 บท พุทธศาสนสุภาษิต 181 สุภาษิต และวินย. มหาวิภงฺโค 1 จาก

พระวินัยปฎก เลมที่ 1 ของพระไตรปฎกภาษาบาลีฉบับสยามรัฐ ผลการทดสอบความถูกตองของการแปลงคิดเปน

รอยละ 98.75 
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ABTRACT 

This paper presents a method for Pali phoneme transcription using a hybrid of 

dictionary and linguistic rules. In the study, we constructed a Pali-Thai dictionary, which gathered 

Pali words from the dictionary book of Phramahapriroch. The dictionary consists of almost 

14,323 Pali words. The dictionary structure contains Pali words, meanings, word type, 

corresponding Thai words, romanize words, as well as phoneme. The input of the developed 

system is Pali language in paragraph level. The input sentence was segmented into sequence of 

words using the longest matching algorithm in order to look for Pali word and phoneme from 

the dictionary. Words that do not appear in the dictionary are transcribed using the Pali grammar 

and linguistic rules. In order to evaluate the efficiency of the proposed system, the developed 

system was used to transcribe Pali documents. The testing documents are 99 prayers, 181 

proverbs and Tipitaka Volume 1 of siamrath. The transcription result shows that the accuracy 

the transcription was 98.75%. 

 

คําสําคัญ: ภาษาบาลี  สัทอักษร  การตัดคําแบบเลือกคําที่ยาวที่สุด  การแปลงขอความ 
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บทนํา 

ประเทศไทยไดรับเอาศาสนาพุทธเปนศาสนา

ประจําชาติ ซ่ึงศาสนาพุทธจะใชภาษาบาลีในการเผย

แผศาสนา ภาษาบาลีเปนภาษาที่ไมมีการลงตัวอักษร

โดยตรง เม่ือประเทศใดนําภาษาบาลีมาใชจึงมีการจารึก

ภาษาบาลีดวยอักษรของประเทศตนเอง (ประวัติความ

เปนมาและพัฒนาการของภาษาบาลี, 2555) เชน 

อักษรพราหมี อักษรเทวนาครี อักษรลานนา อักษรขอม 

อักษรไทย เปนตน คําสอนในทางพุทธศาสนาไดถูก

รวบรวมไวเปนหมวดหมูเรียกวาพระไตรปฎก มี 3 

หมวดคือ พระวินัยปฎก พระสุตตันตปฎก และพระ

อภิธรรมปฎก โดยถูกบันทึกไวเปนภาษาบาลีทั้งส้ิน 

ป จ จุบั น การ เ รี ย นการ สอนภา ษาบา ลี

อักษรไทยสวนใหญมีการเรียนการสอนเฉพาะผูที่บวช

เรียน รวมทั้งการสนับสนุนหรือการใหความรูเก่ียวกับ

ภาษาบาลีที่ถูกตองยังไมมีการแพรหลายในกลุมบุคคล

ทั่วไป จึงทําใหบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะศึกษาคํา

สอนทางพุทธศาสนาประสบปญหาในการอานภาษา

บาลี เ น่ืองจากภาษาบาลีมีการเขียนและการอาน

แตกตางจากภาษาไทยรวมถึงมีการใชอักษรพิเศษ คือ 

พินทุและนิคหิตเขามามีสวนรวมในการอาน จึงทําให

การอานภาษาบาลีมีความซับซอนยิ่งขึ้น เชน เอตมฺมงฺ

คลมุตฺตมํ อานวา เอตัมมังคะละมุตตะมัง เปนตน 

ปจจุบันมีงานวิจัยหลายงานไดนําเสนอวิธีการแปลง

ภาษาของประเทศตนเองใหอยู ในรูปแบบสัทอักษร 

เน่ืองจากสัทอักษรเปนรูปแบบมาตรฐานที่ใชในการออก

เสียงเพื่อใชในการส่ือสารของภาษาทุกภาษาในโลก 

(จรัลวิไล, 2555) รวมถึงมีการใช สัทอักษรในการ

ประมวลผลภาษาธรรมชาติ จากงานวิจัยที่ผานมาไดมี

การนําเสนอวิธีการในการแปลงขอความเปนสัทอักษร

โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การใชกฎภาษาศาสตรรวมกับ

พจนานุกรม (นงคนุชและพุธษดี, 2552) วิธีการของ
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ตนไม ตั ด สินใจที่ ใ ช ในการแยกโครงสร างภาษา 

(Ordean et al., 2009) วิธีการถอดโครงสรางตามหลัก

ไวยากรณของภาษา (บวรรัตนและพุธษดี, 2549) เปน

ตน ซ่ึงก็ยังประสบกับปญหาของความถูกตองในการ

แปลง เน่ืองจากโครงสรางของภาษามีความแตกตางกัน 

งานวิจัยน้ีจึงไดนําเสนอวิธีการแปลงภาษา

บาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร โดยใชพจนานุกรมรวมกับ

กฏบาลีไวยากรณและกฏภาษาศาสตร เพื่อทําใหภาษา

บาลีเปนรูปแบบมาตรฐานกลางที่เหมาะสําหรับใชใน

การศึกษาหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาของคนทั่ว

โลก ซ่ึงเม่ือประเทศใดนําภาษาบาลีในรูปแบบสัทอักษร

ไปใชก็เพียงแคทําการเทียบอักษรของประเทศตนเอง

กับสัทอักษรก็สามารถทําการศึกษาภาษาบาลีไดอยาง

ถูกตอง 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

1. ภาษาบาลี 

พระมหานิยม (2549) ภาษาบาลีอักษรไทย

ประกอบดวยพยัญชนะ 33 ตัว สระ 8 ตัว อักษรพิเศษ 

2 ตัว ดังปรากฏในตารางที่ 1 และ 2 ซ่ึงภาษาบาลี

อักษรไทยมีหลักการอานดังน้ี 

1. พยัญชนะที่ไมมีสระอาศัยอยูใหอานออก

เสียงสระ อะ เชน พล อานวา พะละ 

2.พยัญชนะที่อยูขางหนาพยัญชนะตัวที่ มี

พินทุ ไมประกอบดวยสระใด ๆ ใหอานออกเสียงแบบ

เดียวกับไมหันอากาศในภาษาไทย เชน ภนฺเต อานวา 

ภันเต 

3. พยัญชนะที่มีสระอาศัยอยูและพยัญชนะ

ตัวถัดไปมีพินทุอยูใต พยัญชนะที่ มีพินทุอยูใตจะทํา

หนาที่เปนตัวสะกดเทาน้ัน เชน พุทฺ อานวา พุท 

4. พยัญชนะตัวใดที่มีนิคหิตอยูขางบน ให

อานออกเสียงเปนแมกง คือใชตัว ‘ง’ เปนตัวสะกด เชน 

อรหํ อานวา อะระหัง 

5. นิคหิตเม่ือมาประกอบกับสระ อะ อิ อุ คือ 

อํ อึ อุ ออกเสียงเปน อัง อิง อุง 

6. พยัญชนะ 4 ตัว คือ ย ร ล ว อยูหลัง

พยัญชนะตัวอ่ืน และพยัญชนะขางหนาตนที่มีพินทุอยู

ใต  ใหออกเ สียงควบกับพยัญชนะตัวหน า โดยที่

พยัญชนะที่มีพินทุอยูใตไมตองอานออกเสียงสระอะ 

เชน ชิวฺหา อานวา ชิวหา 

7. พยัญชนะตัวใดที่มีพินทุอยูใต ซ่ึงเปนตัว

แรกของคําน้ัน ๆ และพยัญชนะถัดไปไมใชพยัญชนะ 4 

ตัว คือ ย ร ล ว พยัญชนะที่มีพินทุอยูใต ใหอานออก

เสียงสระอะ เชน สฺมุ อานวา สะมุ 
 

ตารางท่ี 1 รูปแบบสัทอักษรของพยัญชนะภาษาบาลี 

(จรัลวิไล, 2555) 
 

พยญัชนะ 

บาลอีกัษรไทย 

สทัอกัษร 

พยญัชนะตน พยญัชนะทาย 

ก /k/ /k/ 
ข ค ฆ /kʰ/ /k/ 

ง /ŋ/ /ŋ/ 
จ /c/ /t/ 

ฉ ช ฌ /cʰ/ /t/ 
ญ /j/ /n/ 

ฏ ต /t/ /t/ 
ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ /tʰ/ /t/ 

ณ น /n/ /n/ 
ป /p/ /p/ 

ผ พ ภ /pʰ/ /p/ 
ม /m/ /m/ 
ย /j/ /j/ 
ร /r/ /n/ 

ล ฬ /l/ /n/ 
ว /w/ /w/ 
ส /s/ /t/ 
ห /h/  
อ /ʔ/  
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ตารางท่ี 1 รูปแบบสัทอักษรของพยัญชนะภาษาบาลี 

(จรัลวิไล, 2555) (ตอ) 
อกัษรควบกล้าํ  อกัษรควบกล้าํ 

บาลอีกัษรไทย สทัอกัษร  บาลอีกัษรไทย สทัอกัษร 

กฺร   /kr/  ปฺร   /pr/ 
กฺล   /kl/  ปฺล   /pl/ 
กฺว   /kw/  พฺร   /pʰr/ 

ขฺร คฺร   /kʰr/  พฺล ผฺล   /pʰl/ 
ขฺล คฺล   /kʰl/  ตฺร /tr/ 
ขฺว คฺว   /kʰw/    

 

ตารางท่ี 2 รูปแบบสัทอักษรของสระและวรรณยุกต

ภาษาบาลี (จรัลวิไล, 2555) 
สระบาล ี

อกัษรไทย 
สทัอกัษร 

 
อกัขระพเิศษ สทัอกัษร 

อะ /a/   ฺ (พินทุ)  

อา /a:/   ํ (นิคหิต) /aŋ/ 

อิ /i/  เสียงวรรณยกุต สทัอกัษร 

อี /i:/  สามัญ  

อุ /u/  เอก ` 
อู /u:/  โท ˆ 
เอ /e:/  ตร ี ´ 
โอ /o:/  จัตวา ˇ 

 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของมีผูทําวิจัย

การแบงพยางค การตัดคํา และการแปลงขอความ

เปนสัทอักษร ดังน้ี 

ยืนและวิวรรธน (2529) นําเสนอการแบง

พยางคดวยพจนานุกรม โดยใชวิธีการเทียบคําที่ยาว

ที่สุดในการตัดแบงพยางค และในกรณีที่ไมพบคําใน

พจนานุกรม ผูวิจัยไดมีการนํากฎไวยากรณจํานวน 18 

กฎ เขามาชวยในการแบงพยางค  ความถูกตองอยูที่

รอยละ 99 

นงคนุชและพุธษดี (2552) งานวิจัยน้ีได

นําเสนอการแปลงอักษรธรรมอีสานเปนสัทอักษร โดย

ผูวิจัยไดใชวิธีการตัดคําแบบเลือกคํายาวที่สุด (longest 

matching) ในการสืบคนคําในพจนานุกรม ในกรณีที่ไม

พบคําในพจนานุกรม ผูวิจัยจะใชกฎตามโครงสรางคํา

ของอักษรธรรมอีสานรวมกับกฎตามหลักภาษาศาสตร

ในการแปลงเปนสัทอักษร ความถูกตองอยูที่รอยละ 

81.92 

บวรรัตนและพุธษดี (2549) งานวิจัยน้ีได

นําเสนอวิธีการแปลงรูปคําภาษาไทยเปนสัทอักษร โดย

ใชกฎภาษาศาสตรและพจนานุกรมภาษาไทย ซ่ึงจัดเก็บ

ขอมูลในโครงสรางแบบทรัยและไดนําวิธีการตัดคําแบบ

เลือกคํายาวที่สุดมาใชในการตัดคําและแบงพยางค 

ความถูกตองอยูที่รอยละ 90.09 

Ordean et al. (2009) นําเสนอวิธีการ

ปรับปรุงกฎการแปลงสัทอักษรสําหรับภาษาโรมาเนีย 

โดย ใชกฎ ไวยากรณของภาษาโรมาเ นียรวม กับ

พจนานุกรมภาษาโรมาเนีย (DOOM II dictionary) 

และใชตนไมตัดสินใจสําหรับกฎยกเวนของคําที่ไมมีใน

หลักไวยากรณ โดยใชอัลกอริทึมดัชนีจีนี (Gini Index) 

เปนมาตรการ ที่จะประเมินจุดแยกแตละโหนดที่

ตองการยกเวน ซ่ึงผลของการวิจัยน้ีไดความถูกตองอยูที่

รอยละ 99 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

งานวิจัยน้ี แบงการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน 

คือ 1) การออกแบบโครงสรางและสรางพจนานุกรม

ภาษาบาลี 2) กระบวนการตัดคํา 3) กระบวนการแปลง

ขอความภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร ดังแสดงใน

รูปที่ 1 

1. สรางพจนานุกรมภาษาบาลี 

การสรางฐานขอมูลพจนานุกรมในงานวิจัยน้ี 

ผูวิจัยไดใชระบบจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟทแอคเซส 

(Microsoft access) เน่ืองจากระบบจัดการฐานขอมูล

ไมโครซอฟทแอคเซสสามารถจัดเก็บตัวอักขระของสัท

อักษรไดครบทุกตัว จึงทําใหการประมวลผลของระบบ
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ทําไดเร็วขึ้นเน่ืองจากไมตองทําการแทนคาหรือแปลงคา

ใด ๆ รวมทั้งระบบจัดการฐานขอมูลไมโครซอฟทแอค

เซสไมจําเปนตองทําการตั้งคาใดๆก็สามารถนําไปใชงาน

ได (นันทนี, 2555) ซ่ึงคําศัพทที่นํามาบรรจุลงใน

พจนานุกรมเปนคําศัพทที่นํามาจากพจนานุกรมนาม

ศัพทภาษาบาลี จํานวน 14,323 คํา (พระมหาไพโรจน, 

2553) ประกอบดวย คําศัพทภาษาบาลี ความหมาย

ของคําศัพท และประเภทของคําศัพท 

ในการ วิ จัย น้ี ผู วิ จั ย ได ทํ าก าร ออกแบบ

ฐานขอมูลพจนานุกรมเพื่อใหรองรับการประมวลผล

ภาษาธรรมชาติที่ เ ก่ียวของกับภาษาบาลีตอไปใน

อนาคต โครงสรางพจนานุกรมที่สรางขึ้นประกอบดวย 

คําศัพทภาษาบาลี ความหมายของคําศัพท ประเภท

ของคําศัพท คําเขียนในรูปภาษาไทย คําในรูปอักษร

โรมันและสัทอักษร โครงสรางพจนานุกรมและตัวอยาง

การจัดเก็บคําศัพทในพจนานุกรม ดังแสดงในตารางที่ 3 

และ 4 ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ภาพรวมของระบบการแปลงภาษาบาลี

อักษรไทยเปนสัทอักษร 
 

2. การ ตัดคําภาษาบาลี ไทย (Pali word 

segmentation) 

งานวิจัยน้ีใชการตัดคําแบบวิธีการเทียบคําที่

ยาวที่สุด (longest matching) ซ่ึงเปนวิธีการตัดคําที่

ตองใชรวมกับพจนานุกรมเพื่อคนหาคําและความหมาย

ของคําในประโยค โดยมีกระบวนการทํางานดังแสดงใน

รูปที่ 2 
 

 
รูปท่ี 2 กระบวนการตัดคําโดยการเทียบคําที่ยาวที่สุด 

 

ตารางท่ี 3 โครงสรางพจนานุกรม 
NO Entity Type Caption 

1 IdNo (PK) AutoNumber รหัสอตัโนมัต ิ

2 Pali Text (100) คําศัพท 

3 Mean Text (255) ความหมาย  

4 Type Text (10) ประเภทคําศัพท 

5 Thai Text (150) คําภาษาไทย 

6 Roman Text (180) โรมันไนเซช่ัน 

7 Phonetic Text (180) สัทอักษร 
 

C  = {c1,c2,…,cN};    # ชุดของตัวอักขระในประโยค 

D = {d1,d2,…,dM};  # ชุดของคําในพจนานุกรม 

W = {w1,w2,…,wn };  # ชุดผลลัพธของคํา 

N = length(C);   # จํานวนอักขระในประโยค 

i = 1;  # ตําแหนงของคําท่ีแสดงออกมา 

SP = 1;  # มารคตําแหนงเริ่มตน  

LP = N;  # มารคตําแหนงสุดทาย  

TN = N;  # จํานวนอักขระในประโยคท่ีเริม่นับใหม 

DO WHILE (TN > 0) 

        IF (C[SP to LP ] =D)  THEN  

W[i] =C[SP to LP] ;  

 i  = i+1;  

SP = LP+1;  

C  = C[csp to cN]; 

LP = N; TN = length(C);   

ELSE  

IF (LP = SP) THEN  

    W[i] = C[csp];    

 i = i+1; 

      SP = LP+1;   

 C = C[csp to cN]; 

       LP = N;   

 TN = length(C);  

ELSE  

     LP = TN-1; 

END IF  

 END IF 

LOOP 

ขอความภาษาบาล ี

กระบวนการตัดคํา 
พจนานุกรมภาษา

บาล-ีไทย 

แปลงเปนคําในรูปสัทอักษร 

โดยใชกฎบาลีไวยากรณ 

และกฎภาษาศาสตร 

คําในรปูสัทอักษร 
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ตารางท่ี 4 ตัวอยางการจัดเก็บคําศัพทในพจนานุกรม 

IdNo Pali Mean Type Thai Roman Phonetic 

1 อกตฺุตา บุคคลผูรูซ่ึงพระนิพพาน อิต. อะกะตัญุตา akatanyuta ʔàkàtanjúta: 

2 อกตฺ ู ผูไมรูซ่ึงอุปการะ ปุ. อะกะตัญ ู akatanyu ʔàkàtanju: 

3 อกตปา

ปกมฺม 

มิใชผูมีกรรมอันเปนบาปอัน

ทําแลว 

วิ. อะกะตะปา

ปะกัมมะ 

akatapapakamma ʔàkàtàpa:pàkammá 

 

3. กฎการแปลงภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร 

ในงานวิจัยน้ีไดใชกฎตามหลักบาลีไวยากรณ 

(พระมหานิยม, 2549) และกฎในการผันวรรณยุกตตาม

หลักภาษาไทย (สํานักงาน กศน, 2554) โดยไดกําหนด

สัญลักษณที่ใชในการสรางกฎดังน้ี 

C  แทน พยัญชนะตน (initial consonant) 

CC แทน พยัญชนะตนควบ (double consonant) 

T  แทน วรรณยุกต (tone) 

V แทน สระ (vowel) 

S แทน พยัญชนะตัวสะกด (final consonant) 

N แทน พยัญชนะใด ๆ ที่ไมใชพยัญชนะ ย ร ล ว 

H แทน พยัญชนะ อักษร สูง  (height words) 

ไดแก ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ศ ษ ส ห ฉ 

M แทน พยัญชนะอักษรกลาง (middle words) 

ไดแก ก จ ด ต ฎ ฏ บ ป อ 

L แทน พยัญชนะอักษรต่ํา (low words) ไดแก ค 

ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ 

ฮ 

D แทน พยัญชนะในมาตราแม กก กด กบ (dead 
words) ไดแก ก ข ค ฆ จ ฉ ช ซ ฌ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ด ต 

ถ ท ธ ศ ษ ส บ ป พ ภ ฟ 

Li แทน พยัญชนะในมาตราแม กน กง กม เกย 

เกอว (life words) ไดแก น ณ ญ ร ล ฬ ง ม ย ว 

[a1,a2,…,an] แทน การเลือกตัวใดตัวหน่ึงระหวาง 

a1,a2,., an 

3.1 การแปลงภาษาบาลีอักษรไทยเปน  สัท

อักษร ในงานวิจัยน้ีไดสรางกฎสําหรับการแปลงภาษา

บาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร จํานวน 31 กฎ ซ่ึงกฎที่

สรางขึ้นไดใชหลักการอานและการเขียนจากกฎบาลี

ไวยากรณ (พระมหานิยม, 2549) และกฎภาษาศาสตร 

(จรัลวิไล, 2555) ดังแสดงในตารางที ่5 

3.2 การปรับเปล่ียนโครงสราง ในงานวิจัยน้ี

ไดทําการปริวรรตอักษรบาลีเปนอักษรไทยโดยใชกฎที่

สรางขึ้น 31 กฎ จากน้ันทําการปรับเปล่ียนโครงสรางให

เปนสัทอักษรตามหลักภาษาศาสตร ดังแสดงในตารางที่ 

6 

3.3 การกําหนดเสียงวรรณยุกต เน่ืองจาก

ภาษาบาลีอักษรไทยไม มีรูปวรรณยุกต แต มีเ สียง

วรรณยุกตครบทั้ง 5 เสียงเหมือนในภาษาไทย ใน

งานวิจัย น้ีจะใช สัญลักษณในการแทนหนวยเ สียง

วรรณยุกต  (จรัล วิ ไล , 2555 )  ซ่ึ ง เปนสัญลักษณ

มาตรฐานของสัทอักษรสากลและในการตรวจสอบเสียง

วรรณยุกตจะ ใชหลักการผันวรรณยุกตต ามหลัก

ภาษาไทย (สํานักงาน กศน, 2554) ซ่ึงมี 5 หนวยเสียง 

คือ สามัญ เอก โท ตรี และจัตวา ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 5 กฎการแปลงภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร 

กฎบาลไีวยากรณ โครงสรางกฎ ตัวอยางคําในกฎ สัทอักษร 

1) [C]ะ[T] CVT อ ʔà 

2) [C]   ั [T][S] CVTS ธม ฺ tʰam 
3) [เ โ][C][T][S] VCTS เทพฺ tʰê:p 
4) [C][า    ิ    ี   ุ    ู][T][S] CVTS มารฺ ma:n 

5) [C]   ั [T][S] CVTS อํ ʔaŋ 

6) [C]   ิ[T][S] CVTS อึ ʔiŋ 

7) [C]   ุ[T][S] CVTS อุ ʔuŋ 

8) [C][ย ร ล ว] CC พฺร pʰr 
9) [C][T][N] CVT สฺม ุ sà mú 

10) [เ โ][H][T][Li] VCTS เสย ฺ sě:j 

11) [เ โ][M][T][Li] VCTS เกย ฺ ke:j 

12) [เ โ][L][T][Li] VCTS เนย ฺ ne:j 

13) [H][ะ า    ิ    ี   ุ   ู][T][Li] CVTS สาย ฺ sǎ:j 

14) [M][ะ า    ิ    ี   ุ   ู][T][Li] CVTS กาย ฺ ka:j 

15) [L][ะ า    ิ    ี   ุ   ู][T][Li] CVTS นายฺ na:j 

16) [เ โ][H][T] VCT เส sě: 

17) [เ โ][M][T] VCT เก ke: 

18) [เ โ][L][T] VCT เน ne: 

19) [H][า    ี   ู][T] CVT สา sǎ: 

20) [M][า    ี   ู][T] CVT กา ka: 

21) [L][า    ี    ู][T] CVT นา na: 

22) [เ โ][H][T][D] VCTS เสกฺ sè:k 

23) [เ โ][M][T][D] VCTS เกกฺ kè:k 

24) [เ โ][L][T][D] VCTS เนกฺ nê:k 

25) [H][ะ า    ิ    ี   ุ   ู][T][D] CVTS สากฺ sà:k 

26) [M][ะ า    ิ    ี   ุ   ู][T][D] CVTS กากฺ kà:k 

27) [L][า    ี   ู][T][D] CVTS นากฺ nâ:k 

28) [L][ะ    ิ   ุ][T][D] CVTS นิกฺ ník 

29) [H][ะ    ิ   ุ][T] CVT สิ sì 

30) [M][ะ    ิ   ุ][T] CVT กิ kì 

31) [L][ะ    ิ   ุ][T] CVT นิ ní 
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ตารางท่ี 6 กฎการปรับเปล่ียนโครงสราง เชน ธมฺ /ธัม/ 
ภาษาบาลีอกัษรไทย ธ   ม ฺ

กฎบาลไีวยากรณ [C]  ั [T] [S] 

โครงสรางของกฎ C V T S 

รูปภาษาไทย ธ  ั ม 

รูปสัทอักษร tʰ a m 
 

การทดลองและผลการทดลอง 

เพื่ อทดสอบประ สิท ธิภาพของร ะบบที่

พัฒนาขึ้นผูวิจัยไดใชเอกสารที่ เขียนดวยภาษาบาลี

อักษรไทย ซ่ึงประกอบดวย บทสวดมนต 99 บท พุทธ

ศาสนสุภาษิต 181 สุภาษิต และวินย. มหาวิภงฺโค 1 

จาก พระวินัยปฎก เลมที่ 1 ของพระไตรปฎกภาษา

บาลีฉบับสยามรัฐ ทําการแปลงเปนสัทอักษรดวยระบบ

ที่พัฒนาขึ้น และทําการวัดประสิทธิภาพ ของการแปลง

ภาษาบาลีเปนสัทอักษรโดยใชตัวช้ีวัดรอยละความ

ถูกตอง คือคําที่แปลงถูกตอคําจํานวนทั้งหมดคิดเปน

เปอรเซ็นแสดงไดดังสมการ ดังน้ี 

            ประสิทธิภาพ (%) 100
N
X  

โดยที่ X คือจํานวนคําที่แปลงถูกตอง 

         N คือคําทั้งหมด 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของการแปลง

ขอความภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร ดังแสดงใน

ตารางที่ 7 
 

ตารางท่ี 7 ผลการแปลงขอความภาษาบาลีอักษรไทย 
ประเภทเอกสาร จาํนวนคาํ แปลงถกู คิดเปน % 

บทสวดมนต 99 บท 2,245 2,187 97.41 

พุทธศาสนสุภาษิต 

181 สุภาษิต 
464 464 100.00 

วินย. มหาวิภงฺโค 1 

หนาที่ 1 ถึง 100 
7,458 7,373 98.86 

รวม 10,167 10,024 98.75 
 

ในการตรวจสอบความถูกตองของการแปลง

ขอความภาษาบาลีเปนคําในรูปภาษาไทย ผูวิจัยไดนํา

คําในรูปภาษาไทยที่แปลงได ไปเทียบเคียงความถูกตอง

กับเอกสารบททําวัตร สวดมนต (กองพุทธศาสนศึกษา, 

2553) และบทเจริญพระพุทธมนต  สวดมนตขามป 

(กองพุทธศาสนศึกษา, 2554) และในการแปลงภาษา

บาลีเปนสัทอักษร ผูวิจัยไดใชวิธีการปริวรรตตัวอักษร

จากอักษรไทยเปนสัทอักษร ตามหลักการเทียบเคียง

อักษรไทยเปนสัทอักษรสากล (จรัลวิไล, 2555) ดัง

แสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตัวอยางขอความภาษาบาลีบางสวนใน พระ

วินัยปฎก เลมที่ 1 หนาที่ 1 ที่ใชทดสอบและผลลัพธ

รูปสัทอักษร 

ภาษาบาลีอักษรไทย 

 เตน สมเยน พุทฺโธ ภควา เวรฺชายํ วิหรติ นเฬ

รุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุ สงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ 

ภิกฺขุสเตหิฯ 

 อสฺโสสิ โข เวรฺโช พฺราหฺมโณ สมโณ ขลุ โภ 

โคตโม สกฺยปุตฺโต สกฺยกุลา ปพฺพชิโต เวรฺชายํ วิหรติ 

นเฬรุปุจิมนฺทมูเล มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน สทฺธึ ปฺจมตฺเตหิ 

ตํ โข ปน ภวนฺตํ โคตมํ เอวํ กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺ

ภุคฺคโต อิติป โส ภควา 

คําในรูปภาษาไทย 

เตนะ สะมะเยนะ พุทโธ ภะคะวา เวรัญชายัง 

วิหะระติ นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุงสังเฆนะ 

สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ภิกขุสะเตหิฯ 

อัสโสสิ โข เวรัญโช พราหมโณ สะมะโณ ขะลุ 

โภ โคตะโม สักยะปุตโต สักยะกุลา ปพพะชิโต เวรัญชา

ยัง วิหะระติ นะเฬรุปุจิมันทะมูเล มะหะตา ภิกขุสังเฆ

นะ สัทธิง ปญจะมัตเตหิ ตัง โข ปะนะ ภะวันตัง โค

ตะมัง เอวัง กัลยาโณ กิตติสัทโท อัพภุคคะโต อิติป โส 

ภะคะวา 

คําในรูปสัทอกัษร 

te:ná sàmáje:ná pʰúttʰo: pʰákʰáwa: 
we:rancʰa:jaŋ wíhàrátì  nále:rúpùcìmantʰámu:le: 
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máhàta: pʰíkkʰǔŋsǎŋkʰe:ná sàttʰiŋ pancàmátte:hì 
pʰíkkʰùsàte:hì 

ʔàtsǒ:sì kʰǒ: we:rancʰo: pʰra:mno: 
sàmáno: kʰàlú pʰo: kʰo:tàmo: sàkjápùtto: 
sàkjákùla: pàppʰá-cʰíto: we:rancʰa:jaŋ wíhàrátì 
nále:rúpùcìmantʰámu:le: máhàta: 
pʰíkkʰùsǎŋkʰe:ná sàttʰiŋ pancàmátte:hì taŋ kʰǒ: 
pàná pʰáwantaŋ kʰo:tàmaŋ ʔe:waŋ kanja:no: 
kìttìsàttʰo: ʔàppʰúkkʰáto: ʔìtìpì sǒ: pʰákʰáwa: 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ีพัฒนาขึ้นเพื่อทําการแปลงขอความ

ภาษาบาลีอักษรไทยเปนสัทอักษร โดยใชพจนานุกรม

รวมกับกฎบาลีไวยากรณและกฎภาษาศาสตร ในการ

พัฒนาระบบผูวิจัยไดทําการสรางพจนานุกรมภาษาบาลี

ขึ้น และในการประมวลผลขอความที่นําเขาจะถูกตัดคํา

ดวยวิธีการเทียบคําที่ยาวที่สุด  จากผลการทดสอบเพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพความถูกตองของระบบมีความ

ถูกตองที่รอยละ 98.75 ผลการวิเคราะหพบวา

ขอผิดพลาดสวนใหญเกิดจากการแปลงคําควบกลํ้า เชน 

คําวา “ทฺริ” หากอานตามกฎบาลีไวยากรณจะอานวา 

“ทะริ” แตเม่ืออานแบบคําควบกลํ้าจะอานวา “ทริ” 

และคําวา “ทฺวิ” การอานที่ถูกตองจะอานวา ทะวิ ซ่ึง

จะเห็นวาพยัญชนะตัวที่สองของทั้งสองคําคือ ร และว 

ซ่ึงเปนพยัญชนะอักษรควบกลํ้าในภาษาบาลี(ย ร ล ว) 

แตการอานออกเสียงมีความแตกตางกัน จึงทําใหผล

ของการแปลงคําควบกลํ้ามีขอผิดพลาด ดังน้ันเพื่อให

ระบบมีความสมบูรณครบถวนเหมาะสําหรับการศึกษา

ภาษาบาลี ควรทําการเพิ่มโครงสรางกฎเพื่อใหสามารถ

แปลงคําภาษาบาลีที่เปนคําควบกลํ้าไดอยางถูกตอง 

รวมถึงรวบรวมคําควบกลํ้าในภาษาบาลีใหครบทุกคํา

ห รื อ ใ ห ไ ด ม า ก ที่ สุ ด  เ พื่ อ เ ป น ก า ร กํ า ห น ด

คุณสมบัติเฉพาะใหกับคําเหลาน้ัน แนวทางในการ

พัฒนาตอไป เพื่อใหเกิดประโยชนมากขึ้น ควรพัฒนาใน

สวนของการแปลขอความและประ โยคบาลีเปน

ภาษาไทย เพื่อใหผูที่ศึกษาสามารถเขาใจถึงแกนมากขึ้น 
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