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Abstract
The letter X, different from the others, is a very particular letter in several
fields: pronunciation, grammar and meaning. Phonetically, this letter can
represent several sounds depending on the situation, and two sounds
in the same time. Grammatically, it indicates the plural of the noun, but
its use is quite complicated. Finally, it semantically represents several
meanings depending on the domain.

วารสารสมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ฉบับที 141 ปี ที 44 เล่ม 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

1. บทนํา
เรืองราวของอักษร X มีความโลดโผนน่ าสนใจศึกษาอย่างมาก อักษรตัวนีมีชอเรี
ื ยก
ในภาษากรีกว่า  แต่มชี อเรี
ื ยกในภาษาฝรังเศสสลับสระเป็ น  ชือเรียกแสดงให้เห็นถึง
ลักษณะพิเศษทีแตกต่ างจากอักษรพยัญชนะอืนๆ นอกจากจะมีเสียงพยัญชนะถึงสองเสียงแล้ว
การใช้เสียงสระประกอบยังแตกต่างจากชือเรียกอักษรพยัญชนะอืนๆ อีกด้วย อักษรพยัญชนะ
บางตัวนําเอาเสียงพยัญชนะวางไว้หน้าเสียงสระ (b, c, d, g, j, k, p, q, t, v, w, z) ตรงกันข้าม
อักษรพยัญชนะตัวนีจัดอยู่ในกลุ่มอักษรทีนําเอาเสียงพยัญชนะมาใช้เป็ นเสียงสะกด (f, l, m, n,
r, s, x) และยังเป็ นพยัญชนะเพียงตัวเดียวทีใช้เสียงสระ  นํา ในขณะทีพยัญชนะอืน ๆ ใช้สระ
 อักษร X (x) เป็ นหนึงในอักษรเพีย งไม่กตั
ี วซึงมีตวั ใหญ่และตัวเล็กหน้าตาคล้ายคลึงกัน
ไม่ว่าจะเป็ นตัวพิมพ์หรือตัวเขียน แตกต่างกันเพียงขนาดเท่านัน ทําให้ไม่ยุ่งยากในการจดจํา
เพิมเติม นอกจากนันแล้วยังเป็ นอีกหนึงตัวในบรรดาอักษรเพียงไม่กตัี วทีไม่ปรากฏซําต่อเนือง
ในคําเดียวกันเป็ นอันขาด ไม่เคยมีรูป -XX- ในคําภาษาฝรังเศส (หากไม่นับรวม XXL ซึงเป็ น
เพียงสัญลักษณ์บอกขนาด) ท้ายสุด อักษรตัวนียังทําหน้าทีแทนเสียงได้อย่างแปลกประหลาด
ซึงสร้างความสับสนต่อการอ่านอย่างมาก ยังไม่รวมถึงหน้าทีทางไวยากรณ์ และในด้านความหมาย
2. เสียงของอักษร X
การคิดประดิษฐ์อกั ษรขึนมาใช้บนั ทึกเสียงมีหลักการเบืองต้นคือ หนึงเสียงแทนด้วย
หนึงสัญลักษณ์ และหนึงสัญลักษณ์แทนหนึงเสียง แต่ววิ ฒ
ั นาการตามกาลเวลาของภาษาทําให้
เกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างอักษรและเสียงทีใช้แทน และยังไม่นับปั จจัยอืน ๆ จากภายนอก
อีกมากมายทีเข้ามาแทรกแซง ในภาษาฝรังเศส เสียงเดียวอาจแทนด้วยอักษรมากกว่าหนึงตัว
และอักษรหนึงตัวอาจแทนเสียงได้หลายเสียง แต่จะเป็ นแค่ครังละเสียงเดียวเท่านัน อักษร X
กลับมีคุณสมบัตแิ ตกต่างจากอักษรตัวอืนๆ เพราะนอกจากจะแทนได้หลายเสียงแล้ว ยังสามารถ
แทนเสียงพยัญชนะได้ถงึ สองเสียงในเวลาเดียวกัน และยังไม่นบั รวมกรณีทไม่
ี ออกเสียงอีกด้วย
ด้วยเหตุนเอง
ี การอ่านอักษร X จึงมีความสลับซับซ้อนอย่างมาก ตําแหน่งทีปรากฏอาจเอืออํานวย
ให้เข้าใจวิธกี ารอ่านได้ส่วนหนึง แต่กม็ อิ าจยึดถือได้ตายตัว ข้อยกเว้นยังคงเป็ นลักษณะพิเศษ
ของภาษาฝรังเศส การอ่านอักษรตัวนีก็เป็ นกรณีหนึงเช่นเดียวกับกฎเกณฑ์อนื ๆ ซึงมีขอ้ ยกเว้น
ทีพบเห็นได้ทวไป
ั
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2.1 อักษร X ทีตําแหน่ งต้นคํา
อักษร X ทีตําแหน่ งต้นคํา มักแทนเสียงพยัญชนะสองเสียงและเป็ นได้ทงคู
ั ่เสียงพยัญชนะ
โฆษะ คู่เสียงพยัญชนะอโฆษะ  และเสียง  โดยไม่มหี ลักเกณฑ์ใดชีบ่ง นอกจากนัน
ยังสามารถนําหน้าเสียงสระบางเสียงได้เท่านัน
อักษร X นําหน้าอักษร A ไม่ปรากฏในคําทัวไป พบเฉพาะในคําวิสามานยนาม
Xavier  หลักเกณฑ์การทับศัพท์ฉบับราชบัณฑิต ถ่ายเสียงเหลือเป็ น  และทับ
ศัพท์เป็ นซาวีเย (น. 57) การถอดเสียงชือนีให้ตรงตามการออกเสียงทีแท้จริงคงไม่ใช่เรืองง่าย
นักและอาจสร้างปั ญหาในการอ่าน ด้วยเหตุนีเองจึงจําเป็ นต้องตัดเสียงพยัญชนะทิงหนึงเสียง
อักษร X ตามหลังด้วยกลุ่มอักษรแทนเสียงสระนาสิก AN  เช่น xanthie ,
xanthome , เป็ นต้น 
อักษร X ตามหลังด้วยกลุ่มอักษรแทนเสียงสระนาสิก AIN  ในคําวิสามานยนาม
Xaintrailles  แต่ไม่พบเห็นหน้ากลุ่มอักษร -IN (-YN) ซึงแทนเสียงสระนาสิก  
อักษร X ไม่พบหน้ากลุ่มอักษร -ON (-OM) ซึงแทนเสียงสระนาสิก  รวมถึงกลุ่ม
อักษร -UN (-UM) ซึงแทนเสียงสระนาสิก 
อักษร X ตามหลังด้วยอักษรสระ É ซึงแทนเสียงสระปิ ด  เฉพาะกับกลุ่มเสียง -
และ - เช่น xénophobe  xérocopie  ฯลฯ บางคําอาจเปล่งเสียง
ได้สองอย่าง เป็ นคู่เสียงโฆษะก็ได้หรือคู่เสียงอโฆษะก็ได้ คําว่า xénarthre อ่านออกเสียงเป็ นได้
ทัง  หรือ  คําว่า xérodermie อ่านเป็ น  หรือ  1
กลุ่มเสียง หรือ  ไม่นําหน้าเสียงสระเปิ ด ทีตําแหน่ งต้นคําเลย ดังนันจึงไม่มคี าํ ใด
ขึนต้นด้วยรูปสะกด XÈ, XAI, XEI, ฯลฯ
อักษร X หน้าอักษร I ทีตําแหน่ งต้นคําพบเห็นได้ในหลายคํา เปล่งเสียงเป็ นได้ทงั 
และ  เช่น คําว่า ximénie / xiphoïde /ฯลฯ ยกเว้น
เพียงคําว่า xi  ซึงเปล่งเสียงเป็ นคู่เสียงอโฆษะเท่านัน คํานีสามารถเขียนสะกดตามการอ่าน
ได้เป็ น ksi และคําว่า xième  ซึงมีเสียง  เป็ นเสียงสะกดและมีเสียง  เป็ นเสียงต้น
ของพยางค์ถดั มา คํานีสามารถเขียนสะกดตามการอ่านได้เป็ น ixième การเลือกเปล่งเสียงเป็ น
คู่เสียง  หรือ  ของอักษร X หน้าอักษร Y ซึงแทนเสียงสระ  ยังคงไม่ครอบคลุมทุกคํา
เช่น คําว่า xylène อ่านได้เป็ น / xylocope /ฯลฯ ในขณะที
คําว่า xylite  xylographe  ฯลฯ ต้องเป็ นคู่เสียงโฆษะเท่านัน อย่างไรก็ตาม
จะสังเกตได้ว่า หากไม่นับ xi และ xième แล้ว ทุกคํายังคงเปล่งเสียงเป็ น  ได้


1

การเปล่งเสียงในบทความชินนียึดพจนานุ กรม Le Petit Robert เป็ นหลัก อย่างไรก็ตาม พจนานุ กรม
บางเล่มอาจนําเสนอการอ่านเพียงอย่างเดียว
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อักษร X หน้าอักษร O ทีตําแหน่ งต้นคําพบเห็นเฉพาะในคําว่า xoanon ซึงสามารถ
อ่านได้เป็ นทัง และ เท่ากับว่าอักษร X ไม่นําหน้ากลุ่มอักษร OU ทําให้
กล่าวได้ว่าภาษาฝรังเศสไม่มคี ําขึนต้นด้วยกลุ่มเสียง  หรือ รวมถึงกลุ่มเสียง 
หรือ 
อักษร X ไม่นําหน้าอักษร U ทีตําแหน่ งต้นคําในคําภาษาฝรังเศสเลย ดังนันจึงอาจ
กล่าวได้ว่าไม่มคี าํ ทีขึนต้นด้วยกลุ่มเสียง หรือ  รวมถึงกลุ่มเสียง  หรือ 
อักษร X ทีตําแหน่ งต้นคําไม่ตามหลังด้วยอักษรพยัญชนะในคําใดเลย เนืองจากอักษร
ตัวนีแทนเสียงพยัญชนะถึงสองเสียงอยู่แล้ว จึงยากทีจะตามหลังด้วยเสียงพยัญชนะเป็ นเสียง
ทีสามอีก แม้แต่เสียงพยัญชนะเหลวซึงสามารถปรากฏเป็ นเสียงทีสามได้ในหลายกรณี ภาษา
ฝรังเศสไม่มกี ลุ่มเสียงพยัญชนะ / หรือ / ทีตําแหน่ งต้นคํา อย่างไรก็ตาม
สามารถตามหลังด้วยเสียงอรรธสระ  ได้ในคํายืมจากภาษาต่างประเทศ (จีน) กลุ่มอักษร XI
(+ สระ) แทนกลุ่มเสียง  ในคําว่า xiang  ในคําภาษาฝรังเศสหรือแม้แต่คํายืม
อักษร X มักตามหลังด้วยอักษรสระ ในคํายืมจากภาษาแอฟริกา พบคําว่า xhosa ซึงอ่านเป็ น
อักษร H ไม่ได้แทนเสียงใด คํานีไม่พบเห็นในชีวต
ิ ประวัน ดังนันจึงไม่มคี วามสําคัญต่อ
การจดจําเพือนําไปใช้เท่าใดนัก 
ภาษามีววิ ฒ
ั นาการอยู่ตลอดเวลา เสียงเป็ นส่วนทีพัฒ นาไปอย่างรวดเร็วทีสุด และ
มุ่งเน้นไปสู่ความง่าย ส่วนใดทียุ่งยากและซับซ้อนมักจะถูกปรับเปลียนมากทีสุด คู่เสียงโฆษะ
 ซึงต้องใช้ความพยายามในการเปล่งเสีย ง จึงค่อย ๆ พัฒ นาไปเป็ นคู่เสียงอโฆษะ  ที
อาศัยความพยายามน้อยกว่า ดังนันจะพบเห็นว่าในหลาย ๆ คําทีขึนต้นด้วยอักษร X ซึงต้อง
เปล่งเสียงเป็ นคู่เสียง  มีแนวโน้มทีจะสามารถเปล่งเสียงเป็ นคู่เสียง  แทนได้มากขึน
เรือยๆ วิวฒ
ั นาการเป็ นไปแบบค่อยๆ เป็ นค่อย ๆ ไป การแทนทียังไม่เป็ นไปอย่างสมบูรณ์แบบ
การเปล่งเสียงสองแบบยังคงควบคู่กนั ไป สามารถเลือกเปล่งเสียงแบบใดแบบหนึงก็ได้ เช่น คําว่า
xéranthème อ่านได้ทงั และ  ximénie และ 
xiphoïde  และ  ฯลฯ นอกจากนันแล้ว วิวฒ
ั นาการของการเปล่งเสียงยังไม่
ครอบคลุมทุกคํา ถึงแม้ว่าสร้างจากองค์ประกอบแบบเดียวกัน เช่น คําว่า xérographie เปล่งเสียง
ได้ทงั และ  ในขณะทีคําว่า xérochiménique 
กลับเปล่งเสียงได้อย่างเดียว ทัง ๆ ทีขึนต้นด้วยอุปสรรค xéro- เหมือนกัน หรือในกรณีของ
อุปสรรค xén- ซึงพบเห็นคําว่า xénarthre ทีสามารถอ่านเป็ น และ 
ในขณะทีคําว่า xénélasie อ่านเป็ น อย่างเดียวเท่านัน แม้แต่คาํ จากรากศัพท์เดียวกัน
เช่น คําว่า xérophite อ่านเป็ น หรือ แต่คําว่า xérophytique ซึงเป็ นคุณศัพท์
ทีสร้างแยกย่อยออกมา กลับอ่านเป็ น เท่านัน นันเป็ นเรืองของวิวฒ
ั นาการทางภาษา
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ทีกําลังดําเนินไปตามครรลอง สําหรับผูเ้ รียนชาวไทยนันอาจไม่ใช่เรืองน่ ากังวลนัก เพราะการ
เปล่งเสียงคู่พยัญชนะ  ยังคงเป็ นหลักการทียึดถือได้ในเกือบทุกคํา (ยกเว้นเพียงอักษรกรีก
xi เรียกว่า  และคําว่า xyste อ่านเป็ น  รวมถึงคําแยกย่อย ทีต้องเปล่งเสียงเป็ นคู่เสียง
อโฆษะเท่านัน คงไม่ใช่เรืองยุ่งยากต่อการจดจําเท่าใดนัก ) อาจกล่าวได้ว่าแทบไม่มคี ําใด
เปลียนแปลงไปอย่างสมบูรณ์แบบโดยตัดคู่เสียงโฆษะทิง พจนานุกรม Le Petit Robert ยังคง
นําเสนอคู่เสียง ขึนก่อนแทบทังสิน (ยกเว้นเพียงบางคําซึงนําเสนอคู่เสียง ขึนก่อน
คําว่า xoanon / แต่นนก็
ั ไม่ใช่ปัญหาของการอ่าน)
โดยหลักการแล้ว อักษร X ทีตําแหน่ งต้นคํามักแทนคู่เสียงพยัญชนะ แทบไม่แทน
พยัญชนะเสียงเดียวเลย แต่หลักการนีไม่สามารถนําไปใช้ได้กบั คําวิสามานยนามหรือคํายืม
คําว่า xérès สามารถเปล่งเสียงเป็ น หรือ หรือแม้แต่  ดังนันสิงที
ยุ่งยากทีสุดของการอ่านอักษร X คือคํายืมซึงผูเ้ รียนชาวต่างประเทศไม่อาจแยกแยะได้อย่าง
ง่ายนัก ถึงกระนันคํายืมทีเข้าสู่ระบบภาษาฝรังเศสแล้ว ก็ยงั ปรับเปลียนเข้ากับหลักการอ่าน
เหมือนอย่างคําอืนๆ ในภาษาฝรังเศส แต่สงที
ิ ยุ่งยากทีสุดคือคําวิสามานยนามและคําแยกย่อย
อย่างเช่น ชือเมืองและประชากรของเมือง นามของบุคคล เป็ นต้น ทีตําแหน่งต้นคํานัน ไม่ปรากฏ
คําประเภทนีทีขึนต้นด้วยอักษร X แต่จะพบเห็นได้มากในตําแหน่งอืนๆ ซึงจะได้ศกึ ษาต่อไป
2.2 อักษร X ทีตําแหน่ งกลางคํา
อักษร X ทีตําแหน่งกลางคําหรือภายในคํานันมักพบเห็นได้บ่อยในกลุ่มอักษร EX- ซึง
ขึนต้นคําและสร้างปั ญหาในการอ่าน เพราะสามารถเปล่งเสียงเป็ นพยัญชนะคู่อโฆษะ  หรือ
พยัญชนะคู่โฆษะ  หลักเกณฑ์การอ่านขึนอยู่กบั เสียงทีตามหลังมาว่าเป็ นเสียงพยัญชนะ
หรือสระ ถ้าตามหลังด้วยเสียงพยัญชนะ จะเปล่งเสียงเป็ นคู่เสียงอโฆษะ เช่น คําว่า expérience
 extrême  ฯลฯ รวมถึงในกรณีทไม่
ี ตามหลังด้วยอักษรใดเลย ในคํานาม
ex  ตรงกันข้าม เมือตามหลังด้วยเสียงสระ จะเปล่งเสียงเป็ นคู่เสียงโฆษะ เช่น ในคําว่า
examen  exécuter  ฯลฯ กฎเกณฑ์การอ่านนียังรวมไปถึงคําทีขึนต้น
ด้วยกลุ่มอักษร HEX- ( ซึงตามหลังด้วยเสียงสระเท่านัน) เช่น คําว่า hexagone 
hexose  เป็ นต้น สําหรับเสียงสระทีนําหน้ามานัน บางครังอาจพบได้ทงเสี
ั ยงเปิ ด 
และเสียงปิ ด  เนืองจากเป็ นตําแหน่งทีไม่เน้นเสียง (position inaccentuée) อาจเปล่งเสียง
แบบใดก็ได้ เป็ นการสูญเสียความแตกต่าง (neutralisation) ของสองหน่วยเสียง
ภาษาฝรังเศสเริมพัฒนาไปในทิศทางทีทําให้การเปล่งเสียงง่ายขึนดังทีได้เกรินมาแล้ว
ข้างต้น เสียงโฆษะต้องอาศัยความพยายามมากกว่าเสียงอโฆษะ ดังนันเสียงอโฆษะจึงเริมเข้า
มาแทนทีเสียงโฆษะ อักษร X ในคู่ EX ทีตามหลังด้วยเสียงสระเริมเปล่งเสียงเป็ น  ดังจะ
เห็นได้ในคําว่า exécrer รวมถึงคําแยกย่อย อาจเปล่งเสียงเป็ นคู่พยัญชนะโฆษะ 
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หรือ คู่พ ยัญ ชนะอโฆษะ  ในกรณีท ีต้อ งการเน้ น อย่า งไรก็ต าม วิว ฒ
ั นาการใน
ตําแหน่ งนียังคงต้องอาศัยเวลาอีก นานเมือเปรียบเทียบกับทีตําแหน่ งต้นคํา เนืองจากเป็ น
ตําแหน่ งทีพบเห็นบ่อยในคําจํานวนมากและยังมีหลักเกณฑ์การอ่านทีชัดเจน
เป็ นทีเข้าใจแล้ว่า EX + สระ แทนเสียง เมือต้องการให้คู่เสียง  ตามหลัง
เสียงสระ ภาษาฝรังเศสจําเป็ นต้องหาวิธกี ารเขียนถ่ายทอดโดยเติมอักษรสัญญาณเข้ามาช่วย
กลุ่มอักษร EXC – แทนกลุ่มเสียง เช่น ในคําว่า excès  exciter  ฯลฯ
อักษร C เป็ นเพียงอักษรสัญญาณ ไม่ได้แทนเสียงใด ทําหน้าทีบอกให้รวู้ ่าอักษร X ต้องเปล่งเสียง
เมือต้องตามหลังด้วยอักษรสระ E และ I ถ้าหากไม่มม
ี อี กั ษร C อักษร X จะเปล่งเสียงเป็ น
 ตามกฎของการเปล่งเสียง ไม่ใช่ว่าอักษร X แทนเสียง  และอักษร C แทนเสีย ง 
ตรงกันข้าม เมือตามหลังด้วยอักษรสระ A O U อักษร C จะไม่ได้ทําหน้าทีเป็ นอักษรสัญญาณ
แต่จะแทนเสียง  เช่น คําว่า excaver  excommunier  excuser
 ฯลฯ ในทํานองเดียวกัน เมืออักษร C มีพยัญชนะเหลวตามหลังมา ก็จะเปล่งเสียง
เป็ น  เช่น คําว่า exclamer  excrément  เป็ นต้น ถ้าต้องการให้
อักษร X เปล่งเสียงเป็ น  หน้าอักษรสระ A O U ก็ต้องเลือกอักษรสัญญาณตัวอืนทีไม่ใช่
อักษร C ดังนันจึงต้องหันมาอาศัยอักษร S ภาษาฝรังเศสมีคําเพียงไม่กคํี าทีสะกดด้วย EXS + สระ
ได้แก่ คําว่า exsuder  และคําแยกย่อย ส่วนคําว่า exsangue  สร้างจาก ex
+ sangue ไม่เกียวกับปั ญหาทางสัทศาสตร์ และคําว่า exsicatta  ซึงเป็ นศัพท์เฉพาะ
ด้าน อาจกล่าวได้ว่าภาษาฝรังเศสไม่มกี ลุ่มเสียง   ขึนต้นคําเลย
ตารางที 1
สรุปการเปล่งเสียงกลุ่มอักษร EX- และ EXC

EX + สระ
EX + พยัญชนะ
EXC + A O U
EXC + E I
EXC + พยัญชนะเหลว
EXS + A O U












สําหรับ EX ในสํานวนภาษาละตินทียังคงใช้ในภาษาฝรังเศส เปล่งเสียงเป็ น  เกือบ
ในทุกสํานวน ไม่ว่าจะตามหลังด้วยเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะ ได้แก่ ex abrupto 
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ex ante  ex cathedra  ex nihilo  ex post  ex professo
 ex vivo  ยกเว้น ex æquo ทีเปล่งเสียงเป็ น 
อักษร X ภายในคําทีไม่ใช่ EX- ตามทีกล่าวมาแล้วข้างต้น มักแทนเสียง เป็ น
ส่วนใหญ่ แต่กม็ กี รณียกเว้นอยู่เช่นเดียวกัน
อักษร X ในคําซึงขึนต้นด้วย AX- IX- OX- UX- เปล่งเสียงเป็ นคู่เสียงอโฆษะ 2
ถึงแม้ว่าจะตามหลังด้วยเสียงสระก็ตาม เช่น axe  ixième  oxygène 
ฯลฯ คู่อกั ษร UX- พบเฉพาะในคําว่า uxorilocal และไม่มคี ําไหนขึนต้นด้วยคู่
อักษร YX- รวมทังอักษรสระประสม EIX- OIX- OUX- UIX- ฯลฯ
อักษร X ระหว่างสระอาจอ่านออกเสียงเป็ น หรือ  ในคําวิสามานยนามอย่างเช่น
Auxois  Bruxelles  Auxerre  Auxerrois  ฯลฯ ในขณะที SaintGermain-l’Auxerrois กลับอ่านเป็ น เช่นเดียวกับ Aixois  Limouxin 
เป็ นต้น
ในคําทีสร้างจากรากศัพท์ SEXA- อ่านเป็ นคู่เสียงอโฆษะ ตามหลักเกณฑ์การอ่าน
ของอักษร X ภายในคํา เช่น sexagésimal  sexagésime  ฯลฯ
ส่วนคําว่า sexagénaire อ่านได้ทงั และ  ในพจนานุ กรมบางเล่ม
แต่ใน Le Petit Robert เสนอวิธกี ารอ่านเป็ นคู่เสียงอโฆษะ  เท่านัน
โดยหลักการแล้ว อักษร X จะไม่ตามหลังพยัญชนะใดๆ เลยไม่ว่าจะเป็ นตําแหน่งใด
โดยเฉพาะอย่างยิงทีตําแหน่ งต้นคํา แต่ในภาษาท้องถินหรือคํายืมจากภาษาต่างประเทศอาจ
พบเห็นได้ อย่างเช่น ในคําว่า txakoli  ซึงอักษร X แทนเสียงพยัญชนะเสียดแทรก 
เพียงเสียงเดียว คํานีหมายถึงเหล้าองุ่นขาวชนิดหนึงซึงผลิตในแคว้นบาส์กฝั งประเทศสเปน
(Pays basque espagnol)
สําหรับการตัดแบ่งพยางค์นัน คู่เสียงพยัญชนะ หรือ ของอักษร X ทีตําแหน่ง
กลางคํานันต้องอยู่ในพยางค์เดียวกันเมือตามหลังด้วยเสียงพยัญชนะ เช่น expérience 
extérieur  ฯลฯ และต้องแยกกันอยู่คนละพยางค์เมือตามหลังด้วยเสียงสระหรือ
เสียงอรรธสระ เช่น exemple  axial  sexuel  ฯลฯ เสียงพยัญชนะ
หรือ  เป็ น เสียงพยัญชนะสะกด ส่ว นเสีย ง  หรือ  เป็ น พยัญชนะต้น ของพยางค์
ถัดไป อย่างไรก็ตาม ในคําวิสามานยนาม การตัดแบ่งพยางค์อาจแตกต่างออกไป คําว่า maxwell
แยกพยางค์ออกเป็ น 
2

ในพจนานุ กรม Le Petit Robert บางฉบับ คําว่า axérique บัญญัตใิ ห้อ่านออกเสียงเป็ น 
ในขณะทีคําอืนๆ ทีสะกดด้วย AX- ทังหมดอ่านเป็ น 
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2.3 อักษร X ทีตําแหน่ งท้ายคํา
อักษร X ทีลงท้ายคํามักเปล่งเสียงเป็ น  เสมอเมือตามหลังสระ A E O เช่น คําว่า
anthrax  index  silex  botox  inox  ฯลฯ คําว่า hoax
ซึงยืมมาจากภาษาอังกฤษ อ่านเป็ น  ในขณะทีคําวิสามานยนามไม่ได้ยดึ หลักการอ่าน
แบบเดียวกันนี บางคําอาจไม่เปล่งเสียง เช่น Oyonnax  Ornex  Thônex 
เป็ นต้น
อักษร X ทีตามหลังอักษร U (รวมถึง AU, EU, OU) มีแนวโน้มทีจะไม่เปล่งเสียงไม่ว่า
จะเป็ นคําประเภทใด เช่น ในคําว่า afflux  chaux  ceux  coépoux  ฯลฯ
ยกเว้น คําว่า lux  ซึงเป็ นคําทีคุน้ เคยและได้ยนิ บ่อย ทําให้ไม่น่าเกิดความผิดพลาดในการ
อ่าน รวมถึงคําทีลงท้ายแบบเดียวกัน ได้แก่ vélux (velux) 
อักษร X ทีตามหลังอักษร I ไม่เปล่งเสียงในคําว่า crucifix  perdrix 
prix  ในคําอืนๆ นัน อักษร X อาจแทนเสียง  เช่น คําว่า hélix  kylix 
phénix  ฯลฯ หรือแทนเสียง  เช่น six  dix  ฯลฯ สําหรับคําวิสามานยนามนัน
อักษร X อาจเปล่งเสียงหรือไม่เปล่งเสียงก็ได้ อย่างเช่น คําว่า Chamonix  ไม่เปล่ง
เสียง แต่หลายคํามักเปล่งเสียง เช่น Astérix  Béatrix  Félix  เป็ นต้น มี
ข้อสังเกตว่าในคําทีลงท้ายด้วย –TRIX -THRIX ต้องเปล่งเสียงเสมอ เช่น คําว่า strix 
lagothrix  ฯลฯ
ในคู่อกั ษร -YX นัน อักษร X ต้องเปล่งเสียงเสมอ อาจเปล่งเสียงเป็ นคู่เสียงพยัญชนะ
เหมือนกับกรณีอน
ื ๆ เช่น คําว่า aptéryx  oryx  ฯลฯ หรือเปล่งเสียง
เป็ นเพียงพยัญชนะ ในคําว่า coccyx 
นอกจากนันแล้ว ยังพบอักษร X ตามหลังเสียงสระนาสิก  ซึงแทนด้วยกลุ่มอักษร
IN และ YN และจะแทนคู่เสียง  ดังจะเห็นได้ในคําว่า sphinx (sphynx)  syrinx
 larynx  lynx  pharynx  เป็ นต้น
อักษร X ในกลุ่มอักษร –OIX จะไม่เปล่งเสียงเลย ไม่ว่าจะเป็ นคําสามานยนามหรือคํา
วิสามานยนาม เช่น คําว่า choix  croix  noix  voix  Foix 
เป็ นต้น
ในกลุ่มอักษร -AIX อักษร X จะไม่เปล่งเสียงในคําสามานยนาม เช่น คําว่า faix 
paix  ฯลฯ ส่วนคําวิสามานยนามนันไม่ขนอยู
ึ ่กบั หลักการใด ๆ ดังนันจึงอาจเปล่งเสียงใน
บางคําและอาจไม่เปล่งเสียงในบางคํา เช่น เปล่งเสียงในคําว่า Aix แต่ไม่เปล่งเสียงในคํา
ว่า Gouaix  หรือเปล่งเสียงในคําว่า Daix  ซึงเป็ นชือสถานที แต่กลับไม่เปล่งเสียง
เมือเป็ นชือสกุล (Pierre) Daix 
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กลุ่มอักษร -EIX พบเห็นเฉพาะในคําวิสามานยนาม ซึงมีทงเปล่
ั งเสียง เช่น Theix 
และไม่เปล่งเสียง เช่น Orleix 
เมืออักษร X เขียนสะกดตามหลังด้วย E muet ทีตําแหน่งท้ายคํานัน ต้องเปล่งเสียงเป็ น
คู่เสียง เสมอ เช่น axe  paradoxe  suffixe  เป็ นต้น
อักษร X พบท้ายตัวเลขสามตัวเท่านัน ได้แก่ deux, six และ dix ทังสามตัวเลขมีการ
เปล่งเสียงแปรผันไปตามบริบท
เลขสอง deux เปล่งเสียงเป็ น เมือเป็ นตัวเลขลําพังโดดๆ ไม่ตามหลังด้วยคําใดๆ
เช่น deux  chapitre deux  numéro deux  ฯลฯ หรือเมือตามหลังด้วยเสียงพยัญชนะ
เช่น deux livres  deux doigts ฯลฯ แต่เมือตามหลังด้วยเสียงสระ จะต้อง
เปล่งเสียงเป็ น  ซึงถือเป็ นการเปล่งเสียงเชือมคํา (liaison) โดยทีเสียง  เป็ นพยัญชนะต้น
ของพยางค์ทตามหลั
ี
งมา เช่น deux ans  deux étudiants  ฯลฯ ดังนัน
หมายเลขนีเปล่งเสียงได้สองอย่าง ได้แก่ และ  ตามบริบท
เลขหก six เปล่งเสียงเป็ น เมือเป็ นตัวเลขโดดๆ หรือไม่ตามหลังด้วยคําใดๆ เช่น
six  chapitre six  numéro six  ฯลฯ และเปล่งเสียงเป็ น  เมือตามหลังด้วยเสียง
พยัญชนะ เช่น six livres  six doigts ฯลฯ แต่เมือตามหลังด้วยเสียงสระ จะต้อง
เปล่ง เสีย งเป็ น  ซึงถือ เป็ น การเปล่ง เสีย งเชือมคํา (liaison) โดยทีเสีย ง  เป็ น
พยัญชนะต้นของพยางค์ทตามหลั
ี
งมา เช่น six ans  six étudiants  ฯลฯ
ดังนันหมายเลขนีเปล่งเสียงได้สามอย่าง ได้แก่ และ  ตามบริบท
เลขสิบ dix ก็เป็ นไปในทํานองเดียวกัน เปล่งเสียงเป็ น เมือเป็ นตัวเลขโดดๆ ไม่
ตามหลังด้วยคําใดๆ เช่น dix  chapitre dix numéro dix  ฯลฯ และเปล่งเสียง
เป็ น  เมือตามหลังด้วยเสียงพยัญ ชนะ เช่น dix livres  dix doigts ฯลฯ
แต่เมือตามหลังด้วยเสียงสระ จะต้องเปล่งเสียงเป็ น  ซึงถือเป็ นการเปล่งเสียงเชือมคํา (liaison)
โดยทีเสียง  เป็ นพยัญชนะต้นของพยางค์ทตามหลั
ี
งมา เช่น dix ans  dix étudiants
 ฯลฯ นอกจากนันแล้ว เลขสิบยังต้องนํ าไปผสมกับเลขอืน และจะอ่านเป็ น ใน
เลข dix-sept  และอ่ า นเป็ น  ในเลข dix-huit  และ dix-neuf 
ถึงแม้ว่าจะตามหลังด้วยเสียงอรรธสระและพยัญชนะก็ตาม ดังนันหมายเลขนีเปล่งเสียงได้สามอย่าง
ได้แก่ และ  ตามบริบท
อักษร X ในลําดับทีสอง deuxième ลําดับทีหก sixième และลําดับทีสิบ dixième นัน
ต้องอ่านออกเสียงเป็ น  เช่นเดียวกับกรณีเปล่งเสียงเชือมคําของเลขสิบกับคํานามทีตามหลัง
มาซึงขึนต้นด้วยเสียงสระ อ่านเป็ น deuxième  sixième  dixième 
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ในขณะทีคําว่า ixième หรือ xième กลับอ่านเป็ น ซึงเป็ นการอ่านตามชืออักษร X


คําประสมอ่านเหมือนตัวเลขโดดๆ เช่น six vingts  six vingt dix  ฯลฯ
ถึงแม้ว่าจะตามหลังด้วยสระหรืออรรธสระก็ตาม คําว่า six-huit อ่านเป็ น 
คําแยกย่อยซึงสร้างจาก six จะเปล่งเสียงเป็ น เมือตามหลังด้วยสระ เช่น คําว่า
sixain (หรือเขียนได้เป็ น sizain) อ่านออกเสียงเป็ น คําว่า sixaine (หรือ sizaine) อ่านเป็ น
 คําว่า sixener เป็ น  เมือตามหลังด้วยพยัญชนะ อ่านเป็ น ซึงจะเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์ของการอ่ านอักษร X ถึงแม้ว่ าจะสร้างจากรากศัพท์เดียวกันก็ตาม เช่น คําว่า sixte
sixtenat  รวมถึงคําว่า sixties ซึงยืมมาจากภาษาอังกฤษ หรือใน
คําวิสามานยนาม Chapel Sixtine 
ในสํานวนต่างๆ เกียวกับตัวเลข dix ต้องเปล่งเสียงเป็ น  เหมือนกับการอ่านเลขโดด
แต่อาจเปล่งเสียงต่อเนือง (enchaînement) เมือตามหลังด้วยเสียงสระ เช่น สํานวน dix-en-dix
ไม่อ่านเชือมเสียง (liaison)
คําแยกย่อยซึงสร้างจาก dix ก็จะเปล่งเสียงเป็ น เมือตามหลังด้วยสระ เช่น คําว่า
dix-heurer  ซึงสร้างจากการบอกเวลา dix heures คําว่า dizaine ซึงอ่านเป็ น
เข้ามาแทนทีรูปสะกดเก่า dixaine ซึงไม่เข้ากับหลักการอ่าน อักษร X ในหลายคําได้
เปลียนเป็ นอักษร Z จนเกือบหมดแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิง หน้าเสียงสระ เช่น คําว่าdizain
dizainier (dizenier)dizeau ฯลฯ ส่วนคําว่า dixtuor ซึงตามหลังด้วยพยัญชนะ
ต้องอ่านเป็ น  เหมือนกับกรณีของการอ่านออกเสียงหมายเลขโดดๆ
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ตารางที 2
สรุปการเปล่งเสียงของอักษร X แต่ละตําแหน่งในคําทัวไปของภาษาฝรังเศส
ตําแหน่ง
ต้นคํา
กลางคํา

รูปสะกด
X + สระ
EX
AXIX-3
OXUXพยัญชนะ

ท้ายคํา

สระ + X

ไม่เปล่งเสียง













-AX-EX-IX-OX-UX-YX-AX
-EX
-OX


















พยัญชนะ + X
-XE
ไม่ตามหลังด้วยเสียงใด
+ พยัญชนะ
+ สระ

3



+ สระ
+ พยัญชนะ

-IX
-UX
-YX
-AIX
-OIX
-EUX
-AUX

DEUX
SIX
DIX









ยกเว้น คําว่า dixtuor 
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ท้ายสุด จะสังเกตได้ว่าคู่เสียง  จะต้องตามหลังด้วยเสียงสระเสมอ ดังนันจึงปรากฏ
ได้เฉพาะในกลุ่มเสียง  ทีต้นคํา แต่จะไม่สามารถปรากฏทีตําแหน่ งท้ายคําได้เลย ถึงแม้ว่า
อักษร X จะอยู่ระหว่างสระและ E muet ก็ตาม
3. บทบาทของอักษร X ในเชิ งไวยากรณ์
ในแง่ของไวยากรณ์นนั อักษร X ใช้เติมหลังคํานามเพือแสดงความเป็ นพหูพจน์เช่นเดียวกับ
อักษร S แต่จะใช้เติมเฉพาะหลังคําทีลงท้ายด้วยอักษร U เช่น beaux choux châteaux ฯลฯ
ทําให้คาํ เหล่านีแตกต่างจากคําปกติทวไป
ั ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน ข้อสงสัยนีอาจเคยผ่านเข้ามาใน
หัวบ้างไม่มากก็น้อย หากลองศึกษาประวัตคิ วามเป็ นมาของภาษาฝรังเศสแล้ว จะพบว่าคําเหล่านี
ก็ไม่ได้แตกต่างจากคําอืนๆ เลย นอกจากนันกฎเกณฑ์นีไม่ได้นําไปปรับใช้กบั ทุกคําทีเขียนลง
ท้ายด้วยอักษรดังกล่าว ทําให้ต้องเกิดความยุ่งยากในการท่องจําคําออกเป็ นสองกลุ่ม
วิวฒ
ั นาการทางสัทศาสตร์ให้คาํ ตอบเกียวกับความสลับซับซ้อนดังกล่าวได้เป็ นอย่างดี
เสียงพยัญชนะเหลว  เพดานอ่อน (l vélaire) 4 ซึงอยู่ระหว่างเสียงสระ  และเสียงพยัญชนะ
นันจะพัฒนาเป็ นเสียงสระ  เช่น คําว่า animal เคยมีรูปพหูพจน์เป็ น animals 
ในยุคทียังต้องเปล่งเสียงพยัญชนะ  ต่อมาเสียงพยัญชนะเหลว  พัฒนากลายมาเป็ นเสียงสระ
 ทําให้อ่านออกเสียงเป็ น  ก่อนทีสระประสม  จะเปล่งเสียงรวบรัดและลดลง
เหลือเพียงสระเสียงเดียว  พร้อมทังเสียงพยัญชนะท้าย แผ่วลงจนเงียบหายไปในทีสุด
นักคัดลอกเอกสารของยุคกลางนําอักษร X มาใช้เป็ นอักษรย่อแทนคู่อกั ษร US (animaus – animax)
เพือย่นเวลาการทํางานให้สนลง
ั ต่อมาภายหลังการใช้อกั ษรย่อถูกยกเลิกไปพร้อมกับได้นําอักษร
U กลับมาใส่ตามเดิม แต่ยงั คงรักษาอักษร X เอาไว้เพือแสดงความเป็ นพหูพจน์ ไม่ยอมเปลียน
กลับไปเป็ น S ตามเดิมไปพร้อมกันด้วย หลังจากนันเป็ นต้นมาก็ไม่เคยมีการเปลียนแปลงรูป
สะกดใด ๆ อีกจวบจนกระทังถึงปั จจุบนั นี ดังนันรูปพหูพจน์ จงึ แตกต่ างจากรูปเอกพจน์ซงมี
ึ
วิวฒ
ั นาการไปในอีกแนวทางหนึง คําทีคุน้ เคยดีเห็นจะได้แก่คําว่า cheval ซึงเคยมีรูปพหูพจน์
เป็ น cheval + s และพัฒนาเสียงเป็ น chevaus ในเบืองต้น ต่อมาเขียนย่อเป็ น chevax ก่อนที
จะนําอักษร U กลับมาโดยคงอักษรย่อ X เอาไว้ จึงกลายเป็ น chevaux ในท้ายสุด
ในกลุ่มอักษร (สระ) + il + s นัน คู่อกั ษร il ซึงเขียนตามหลังสระจะแทนเสียง 
เพดานแข็ง (l mouillé ซึงแตกต่างจากกรณีของเสียง เ
4

เสีย งพยัญชนะ  ของภาษาฝรังเศสปั จจุบนั มีฐานของการเปล่งเสียงขยับออกมาด้านหน้ามากขึนโดยอยู่ที
ตําแหน่งปลายลินกับปุ่ มเหงือก (apico-alvéolaire) และกระแสลมออกจากปากทางด้านข้างของลิน (latérale)
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พดานอ่อน (l vélaire) ทีกล่าวมาข้างต้น) ต่อมา (สระ) + ils พัฒนาเสียงกลายมาเป็ น
(สระ) +  โดยมีเสีย งพยัญชนะ  แทรกเพิมเข้ามา หลังจากนันเสียง  เพดานแข็งก็
พัฒนากลายเป็ นสระ  เช่นเดียวกับกรณีของเสียง  เพดานอ่อน จึงเปล่งเสียงเป็ น (สระ) +
 ต่อมามีการนํ าอักษร Z มาใช้เขียนแทนคู่เสียง  ภายหลัง เสียงพยัญชนะท้ายสระทัง
สองเสียงนีค่อยๆ แผ่วลงและไม่เปล่งเสียงในทีสุด พร้อมกันนันรูปสะกด UZ ก็ได้ปรับเปลียนมา
เป็ น UX เพือให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับกรณีทกล่
ี าวมาแล้วข้างต้น คําว่า travail + s กลายเป็ น
travauts travauz และ travaux ในท้ายทีสุด คําว่า émail + s เป็ น émauts émauz และ émaux
หรือคําว่า bail + s กลายเป็ น bauts bauz baux ตามลําดับ ส่วนคําว่า aulx นันแตกต่างจากคําอืน
เพราะเกิดการเติมอักษร L ทีหายไปกลับเข้ามาอีกครัง เริมจาก ail + s - auz - aux - aulx ทังนี
ก็เพือไม่ให้ไปซําซ้อนกับคําบุพบท aux (à + les) สําหรับ (สระ) + il (l เพดานแข็ง) ในรูปเอกพจน์
ซึงไม่ได้ตามหลังด้วยเสียงพยัญชนะ  ก็ไม่ได้เปลียนเป็ นเสียงสระ  แต่พฒ
ั นามาไปในอีก
ทิศทางหนึงโดยเปลียนมาเป็ นเสียงอรรธสระ  ในเวลาต่อมา ดังนันคําว่า travail เคยอ่านเป็ น
 โดยเป็ น เสีย ง  เพดานแข็ง ก่อ นทีจะเปลียนมาเป็ น เสีย งอรรธสระ 
ร่องรอยของการเปล่งเสียงแบบเดิมยังคงเห็นได้จากคําในภาษาอังกฤษเมือเทียบกับคําภาษา
ฝรังเศส อย่างเช่น coral - corail
ปั จจุบนั นี มักท่องจํากันว่าคํานามทีลงท้ายด้วย –U จะเติม –X เมือเป็ นพหูพจน์ นันเป็ น
ความจริงเพียงส่วนเดียว คําทีลงท้ายด้วยอักษร –U นันอาจจะเติม –X ก็ได้หรือเติม –S ก็ได้
แล้วแต่กรณี คําทีลงท้ายด้วย –U แบ่งออกเป็ นหลายกลุ่มด้วยกัน คําทีลงท้ายด้วยอักษร AU
มักเติม –X เกือบทุกคํา (ยกเว้น landau – landaus, sarrau – sarraus) กลุ่มอักษร –EAU เติม –X
ทุกคํา ไม่มขี อ้ ยกเว้น เช่น chapeau – chapeaux château – châteaux eau – eaux ฯลฯ กลุ่ม
อักษร –EU มีขอ้ ยกเว้นอยู่สองคํา คือ bleu – bleus และ pneu – pneus นอกจากนัน เป็ นไปตาม
กฏเกณฑ์ เช่น un aveu – des aveux un feu des feux un jeu – des jeux ฯลฯ กลุ่มอักษร –OU
กลับใช้กฎเกณฑ์ตรงกันข้าม คําส่วนใหญ่ต้องเติมอักษร –S เมือเป็ นพหูพจน์ เช่น un cou des
cous un clou – des clous un fou – des fous ฯลฯ มีเพียงเจ็ดคําเท่านันทีเติมอักษร –X ได้แก่
un bijou – des bijoux un chou – des choux un genou – des genoux un hibou – des hiboux
un joujou – des joujoux un pou – des poux
คําทีลงท้ายด้วยอักษร -AL ก็ไม่ได้เปลียนเป็ น -AUX เสมอไปเมือเป็ นพหูพจน์ เพราะ
บางคําเข้ามาในภาษาฝรังเศสหลังจากทีวิวฒ
ั นาการของภาษาได้ผ่านพ้นไปแล้ว จึงต้องเป็ นไป
ตามกฎเกณฑ์ของการเติมอักษร -S เพือแสดงความเป็ นพหูพจน์เหมือนกับคําทัวไป ส่วนบางคํา
ซึงอาจเข้ามาภายหลังเช่นกัน แต่กย็ ดึ หลักการเปลียนเป็ น –AUX เนืองจากเป็ นการดึงเข้าเกณฑ์
นันเอง ปั จจุบนั นี คําส่วนใหญ่ทลงท้
ี ายด้วย –AL มักเปลียนเป็ น AU ก่อนแล้วจึงเติม –X เช่น
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un cheval – des chevaux un amiral – des amiraux un cardinal – des cardinaux ฯลฯ แต่ก็
มีคาํ จํานวนหนึงอาศัยเพียงการเติมอักษร –S เช่น un bal – des bals un cantal – des cantals
un chacal – des chacals ฯลฯ ในทํานองเดียวกัน คําทีลงท้ายด้วย –AIL ต้องเปลียนเป็ น –AUX
เมือเป็ นพหูพจน์ เช่น un bail – des baux un corail – des coraux un émail – des émaux un
vitrail – des vitraux ฯลฯ แต่กม็ คี าํ จํานวนหนึงอาศัยการเติมอักษร –S เช่น un détail – des
détails un portail – des portails ฯลฯ
อักษร X ในเชิงไวยากรณ์ตัวนีจึงแตกต่างจากอักษร X ซึงเป็ นสัญลักษณ์แทนเสียง
ภายในคํา ในคําวิสามานยนามร่องรอยของการเปลียนเสียงก็มใี ห้เห็นอยู่ไม่น้อย บางครังมีการ
เติมอักษร L ทีเปลียนไปเป็ น U กลับคืนมาใหม่โดยยังคงอักษร U เอาไว้ดว้ ย อักษร L ทีเติมเข้ามานี
ไม่เปล่งเสียง เช่น Arnauld  Meaulnes : Renault  ฯลฯ
เมือเรียนภาษาฝรังเศสและต้องเปลียนเพศของคําคุณศัพท์ มักท่องจํากันเสมอมาว่า
เมือต้องการเปลียนคําคุณศัพท์ซงลงท้
ึ ายด้วยอักษร X ให้เป็ นเพศหญิงนัน ไม่สามารถเติมอักษร
E ลงไปได้ทนั ทีเหมือนอักษรตัวอืนๆ แต่ต้องเปลียนเป็ นอักษร S ก่อนแล้วจึงค่อยเติมอักษร E
เพือแสดงความเป็ นเพศหญิง ไม่เคยมีคาํ อธิบายว่าทําไมต้องทําเช่นนันด้วย รูแ้ ต่เพียงว่าเป็ น
กฎเกณฑ์ทต้ี องท่องจําและปฏิบตั ิตามเท่านัน ความจริงแล้ว การทีต้องเปลียนแปลงอักษรนัน
ก็เป็ นเหตุผลทางสัทศาสตร์ เนืองจาก -XE ทีท้ายคําจะเปล่งเสียงเป็ น ซึงไม่ตรงกับเสียงที
ต้องการแสดง และการเปลียนเป็ น -SE (ซึงทําให้ S อยู่ระหว่างสระ) จะแทนเสียง  เช่น curieux
– curieuse : joyeux  - joyeuse : ฯลฯ และเมือต้องการ
เสียง  จะต้องเปลียนเป็ น -SSE ซึงพบในคําว่า roux - rousse และ faux fausse :ส่วนคําว่า doux เปลียนเป็ น douce และคําว่า vieux เปลียนเป็ น vieille
ท้ายสุด กริยากลุ่มสามมักลงท้ายด้วยอักษร S เมือกระจายกับประธานเอกพจน์บุรุษทีหนึง (Je)
และบุรุษทีสอง (Tu) ในกาลปั จจุบนั กระนันก็มกี ริยาบางตัวทีลงท้ายด้วยอักษร X ได้แก่ Je (tu)
peux Je (tu) veux Je (tu) vaux … ซึงอักษร X ยังคงตามหลักอักษร U เสมอ
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4. บทบาทของอักษร X ในเชิ งความหมาย
อักษร X โดดๆ ยังนํามาใช้ในแง่ของความหมายอันหลายหลาก โดยเฉพาะอย่างยิง
เรืองของความไม่ชดั เจน สิงทีไม่สามารถระบุได้ หรือสิงสมมติ ในหลายสาขาวิชาด้วยกัน
ในสายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น l’axe des X le chromosome X le rayon X
บางครังใช้ร่วมกับอักษร Y เช่น Les X et les Y และอักษร X ซึงย่อมาจาก Extra ใช้ร่วมกับอักษร
L (large) เพือบอกขนาดความใหญ่พเิ ศษ เช่น XL XXL5 เป็ นต้น
ในสายสังคมศาสตร์ อักษร X ใช้แสดงถึงบุคคลหรือสิงทีไม่สามารถระบุได้ชดั pendant x
années contre X Monsieur X accoucher sous X เป็ นต้น และอาจมีนยั ยะเป็ นลบเมือนําไปใช้
ในวงการสือสารมวลชน ภาพยนตร์ซงจั
ึ ดอยู่ในประเภท X ไม่จาํ เป็ นต้องหมายถึงเพียงสือลามก
อนาจารเท่านัน แต่ยงั หมายถึงภาพยนตร์ซงเนื
ึ อหาไม่เหมาะสมกับเยาวชนในแง่ของความรุนแรง
หรือในแง่มุมอืนๆ หากเป็ นภาพยนตร์เฉพาะสําหรับผูใ้ หญ่ จะใช้คําเจาะจงว่าเป็ น film porno
(graphique)
หลายคนอาจไม่เคยสงสัยหรือตังคําถามว่าอักษร X ในคําอวยพร Merry X’mas นัน
มาจากไหน เพียงเป็ นทีรับรูก้ นั ว่าย่อมาจาก Merry Christmas ทําไมจึงใช้อกั ษรตัวนีเป็ นตัวย่อ
ทังๆ ทีไม่มปี รากฏในคําเต็มเลย ความจริงแล้ว ต้องสืบย้อนไปถึงทีมาของคําในภาษากรีก คําว่า
Christ มาจากคําภาษากรีก Christos และอักษร CH ในภาษากรีกเขียนด้วยสัญลักษณ์ X (Chi)
ดังนันจึงเป็ นเหตุ ผลว่าทําไมจึงใช้อกั ษรตัวนีย่อในคําว่า Christ บางครังยังพบในสัญลักษณ์
อักษรคู่ XP (Chi + Rho) ซึงเทียบได้กบั CH + R ในภาษาปั จจุบนั
5. บทสรุป
อักษร X มีความพิเศษอย่างมากในแง่ของการอ่านออกเสียงเมือเทียบกับอักษรอืนๆ
แต่กลับไม่ค่อยปรากฏคําอธิบายในแบบฝึ กหัดการอ่านออกเสียงคําภาษาฝรังเศส คู่เสียง 
และคู่เสียง  พบเห็นในคําภาษาฝรังเศสเป็ นจํานวนมาก การเปล่งเสียงพยัญชนะคู่นับเป็ น
อุปสรรคสําคัญยิงสําหรับผู้เรียนชาวไทยในแทบทุกตําแหน่ งก็ว่าได้ ดังนันการเรียนรูก้ ารอ่าน
อักษรตัวนีจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงในการศึกษาภาษาฝรังเศส นอกจากนันแล้วอักษรตัวนียัง
ปรากฏทีท้ายตัวเลขซึงต้องใช้ในชีวติ ประจําวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ และทีสําคัญยิงก็คอื มีวธิ กี ารอ่าน
ทีค่อนข้างสลับซับซ้อน หนังสือคู่มอื การเรียนรูภ้ าษาฝรังเศสทัวไปไม่ได้ให้ความสําคัญในส่วนนี
และอาจกล่าวได้ว่าละเลยก็คงไม่ผดิ มักก็นําเสนอการอ่านตัวเลขโดดๆ เพียงอย่างเดียว ทังๆ ที
5

ต้องอ่านเป็ น 
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เมือต้องนําไปใช้ มักต้องประกอบกับคําอืนๆ ซึงทําให้การอ่านผันแปรไปตามบริบท การเรียนรู้
อักษรตัวนีถูกละเลยอย่างน่ าเสียดายอย่างมาก หนังสือแบบเรีย นภาษาฝรังเศสทีเขีย นเป็ น
ภาษาไทยสะท้อนให้เห็นถึงความผิดพลาดของการนําเสนอวิธกี ารอ่านคําทีประกอบด้วยอักษร
ตัวนีอยู่ไม่น้อย มักนําเสนอวิธกี ารอ่านแบบเดียวทีตายตัว ราวกับว่าอักษรตัวนีแทนเสียงเพียง
เสียงเดียวเท่านัน ประเด็นนีคงเป็ นเรืองน่าสนใจศึกษาวิจยั ต่อไป
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