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ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดี
ค่ะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ทุกท่าน กลับมา

พบกันอีกครั้งในหน้าฝนอันชุ่มฉ�่านะคะ หน้านี้ 

เป็นหน้าทีผู่ใ้ช้รถใช้ถนนไม่ค่อยจะชืน่ชอบกนัสกัเท่าไรนกั รวมทัง้ตวั 

ผู้เขียนท่ีเป็นคนบ้านไกล ต้องขับรถเดินทางไปไหนต่อไหนโดยไม ่

เว้นวันหยุดราชการ เพราะหากฝนเทลงมาเมื่อไร รถก็จะติดหนัก 

อบุตัภิยัต่างๆ กม็โีอกาสเกดิขึน้ได้ง่ายอกีด้วย อย่างไรกร็กัษาสุขภาพ 

และระมัดระวังตัวกันด้วยนะคะ

เวลารถตดินานๆ ท่านผูอ่้านท�าอะไรกนับ้างคะ เชือ่ว่ามไีม่น้อย

ที่เป็นเหมือนผู้เขียน คือ ไม่ดูมือถือก็มองไปรอบๆ ตัว ดูผู้คน ร้านรวง 

ป้ายโฆษณาต่างๆ จากประสบการณ์ที่ผ่านมามีบ่อยครั้งเลยค่ะที่

สงัเกตเห็นป้ายและข้อความทีป่รากฏในสือ่สงัคมออนไลน์เขยีนสะกด

ค�าผิด โดยเฉพาะค�าทับศัพท์ อย่างป้าย “รับสมัครพนักงานเสิร์ฟ” ที่

บอกได้ว่าเห็นท่ีเขยีนผดิ (เป็น เสริฟ, เสรฟ์ิ, เสริฟ์) มากกว่าทีเ่ขยีนถกู

เสียอีก

วิกิพีเดีย: โครงการค�าทับศัพท์ อธิบายไว้ว่า ค�ำทับศัพท์ คือ 

ค�ำที่ถ่ำยเสียงและ/หรือถ่ำยรูป มำจำกรูปค�ำในภำษำอื่น และน�ำมำ

เขยีนในรปูแบบของภำษำเรำ เพือ่ให้คนทีใ่ช้ภำษำสำมำรถออกเสยีง

ได้ถูกต้อง หรืออย่ำงน้อยใกล้เคียงกับภำษำเดิม...

ส�านักงานราชบัณฑิตยสภาให้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ไว้ใน

เว็บไซต์ ดังนี้

๑.  การทับศัพท์ให้ถอดอักษรในภาษาเดิมพอควรแก่การ

แสดงที่มาของรูปศัพท์ และให้เขียนในรูปที่อ่านได้สะดวกในภาษา

ไทย

๒.  การวางหลกัเกณฑ์ได้แยกก�าหนดหลกัเกณฑ์การทบัศพัท์

ภาษาต่างๆ แต่ละภาษาไป

๓.  ค�าทับศัพท์ที่ใช้กันมานานจนถือเป็นภาษาไทย และ

ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานแล้ว ให้ใช้ต่อไปตาม

เดิม เช่น ช็อกโกเลต, ช็อกโกแลต, เชิ้ต, ก๊าซ, แก๊ส

๔.  ค�าวิสามานยนามที่ใช้กันมานานแล้ว อาจใช้ต่อไปตาม

เดิม เช่น Victoria = วิกตอเรีย, Louis = หลุยส์, Cologne = โคโลญ

๕.  ศัพท์วิชาการซึ่งใช้เฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ศัพท์ทั่วไป อาจเพิ่ม

เติมหลักเกณฑ์ขึ้นตามความจ�าเป็น

นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของส�านักงานราชบัณฑิตยสภา ได้ 

เผยแพร่หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาเยอรมัน สเปน ญี่ปุ่น และมลายู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษา 

ฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ ภาษาอิตาลี ภาษาเกาหลีและ

ภาษาเวียดนาม ภาษาจีนและภาษาฮินดี ภาษาพม่า (เมียนมา)

ต่อไปเรามาดูกันค่ะว่ามีค�าทับศัพท์ค�าใดบ้างที่พบเจอบ่อย

ครั้งในชีวิตประจ�าวัน และควรเขียนสะกดค�าให้ถูกต้อง

คำ�ทับศัพท์ที่ ใช้บ่อย
แต่มักเขียนผิด



58 TPA news

สนุกกับภาษา

July 2018 ●  No. 259

ค�าศัพท์ เขียนถูก เขียนผิด

aluminium อะลูมิเนียม อลู-, -เนี่ยม

application แอปพลิเคชัน แอพพลิเคชั่น

click คลิก คลิ้ก, คลิ๊ก

clinic คลินิก คลิ-, คลี-, -นิค

cookie คุกกี้ คุ้กกี้, คุ๊กกี้

column คอลัมน์ คอลัมม์

digital ดิจิทัล ดิจิตอล

electronics อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็คโทรนิค, อิเลคทรอนิกส์, 
อิเล็กทรอนิคส์

e-mail อีเมล อีเมล์, อีเมลล์

facebook เฟซบุ๊ก เฟส-, -บุ๊ค

function ฟังก์ชัน ฟังก์ชั่น, ฟังค์ชั่น

graphic กราฟิก กราฟฟิค, กราฟฟิก

ice cream ไอศกรีม ไอศครีม

internet อินเทอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต, อินเตอร์เน็ท

link ลิงก์ ลิงค์

log ล็อก ล็อค, ล๊อก

motorcycle มอเตอร์ไซค์ -ไซด์, -ไซร์

note โน้ต โน๊ต, โน้ท, โน๊ท

office ออฟฟิศ อ็อฟ-, -ฟิซ, -ฟิส, -ฟิต

package แพ็กเกจ แพ็ค-, แพ๊ก-, -เกต

percent เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์

plastic พลาสติก พลาสติค

project โปรเจกต์ โปร-, โพร-, -เจ็กต์, -เจกต์, -เจคต์, 
-เจ็คท์

quota โควตา โควต้า

scan สแกน แสกน

script สคริปต์ สคริปท์, สคริป

serve เสิร์ฟ เสริฟ, เสริฟ์, เสิรฟ์

sign เซ็น (ชื่อ), ลายเซ็น เซ็นต์, ลายเซ็นต์

smart สมาร์ต สมาร์ท

stamp แสตมป์ สแตมป์

taxi แท็กซี่ แท๊กซี่

update อัปเดต อัพ-, -เดท

website เว็บไซต์ เว็ป-, -ไซท์, -ไซด์, -ไซต์

ที่เขียนผิดกันมากเห็นจะเป็นตัวสะกดนะคะ หลักเกณฑ์การ

ทบัศพัท์ภาษาอังกฤษ ส�านกังานราชบณัฑติยสภา ชีแ้จงไว้ว่าถ้า –c, 

–ck เป็นตัวสะกดหรือตัวการันต์ให้ใช้ –ก ส่วน –p ใช้ –ป และ –t ใช้ 

–ต ค่ะ ค�าศพัท์ทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ

ก็มีจ�านวนไม่น้อยเลยนะคะ ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม อย่าง 

หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาต่างๆ ได้จาก ”ที่มาข้อมูล” ที่ให้ไว้นี้  

มีอะไรใหม่ๆ ไว้จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะ สวัสดีค่ะ

ที่มาข้อมูล
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