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สวสัดี
ค่ะชาว TPA NEWS ทกุท่าน สนกุกับภาษาฉบบันี้
ก็ยังคงอยู่ในหัวเรื่อง ค�าที่มักเขียนผิด ครั้งนี้เป็น

ตอนที ่4 แล้วนะคะ 3 ฉบบัทีแ่ล้วได้น�าเสนอตอนที ่3 “ค�าทีม่ตีวัการนัต์” 
แต่เน่ืองจากมคี�าศพัท์ทีม่กัเขยีนผดิอยู่เป็นจ�านวนมาก จงึน�าเสนอได้
ไม่จบ คร้ังนีจ้งึขอเนือ้ทีส่นกุกับภาษาเสนอ “ค�าทีม่ตีวัการนัต์” ให้จบ 
และต่อด้วยค�าท่ีมักเขยีนตวัสะกดผดิค่ะ

ล�าดับแรก	 ขอทวนความจ�าเรื่องความหมายและการใช้
เครือ่งหมายทณัฑฆาตอย่างคร่าวๆ	ก่อนนะคะ

ทัณฑฆาต	คอื	ชือ่เครือ่งหมายส�าหรบัฆ่าอกัษรทีไ่ม่ต้องการ
ออกเสยีง	มีรูปดงัน้ี	“		์	”

ทัณฑฆาต	 (-)์	 ใช้เตมิเหนอืพยญัชนะ	พร้อมด้วยสระบนและ
สระล่าง	ทีไ่ม่ต้องการให้ออกเสยีง	แต่ต้องการคงรปูแบบตวัอกัษรไว้	
หรอืไม่สามารถออกเสยีงได้ในภาษาไทย	ตวัอกัษรทีเ่ตมิไม้ทณัฑฆาต
เรยีกว่า	ตวัการนัต์

ส่วนใหญ่ค�าทีป่รากฏทนัฑฆาต	จะเป็นค�าทีย่มืมาจากภาษา
ต่างประเทศหรอืค�าทบัศพัท์	 (อ้างองิจาก พจนานกุรมฉบบับณัฑติย-
สถาน พ.ศ.๒๕๒๕, วกิพิเีดยี สารานกุรมเสร ีhttp://th.wikipedia.org/
wiki/ทณัฑฆาต)

ต่อไปจะน�าเสนอค�าศพัท์ทีม่ตีวัการนัต์ทีเ่ขยีนผิดกันบ่อยนะคะ
● กลยทุธ์ อ่านว่า กน-ละ-ยดุ หมายถึง การรบทีม่เีล่ห์เหลีย่ม 

วธิกีารต่อสูท่ี้ต้องใช้กลอบุายต่างๆ 
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: กลยุทธ กลยุทธ ิกลยุทธิ ์X
● คฤหาสน์ อ่านว่า คะ-ร-ึหาด หมายถงึ เรอืน โดยมากหมาย

ถงึเรอืนอันสง่าผ่าเผย
X ค�าท่ีเขยีนผดิ: คฤหาสถ์ X
● จกัรพรรด ิ อ่านว่า จกั-กระ-พดั หมายถงึ พระราชาธริาช 

ประมุขของจกัรวรรด ิโบราณเขยีนว่า จกัรพตัราธริาช ก็มี
X ค�าท่ีเขยีนผดิ: จกัรพรรดิ ์X

● ดอกจนั หมายถงึ รปูกลมๆ เป็นจกัๆ ดงันี ้“*” 
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: ดอกจนัท์ ดอกจนัทน์ ดอกจนัทร์ X
● ดอกไม้จนัทน์ หมายถงึ เนือ้ไม้จนัทน์เป็นต้นทีไ่สเป็นแถบ

บาง น�ามาประดษิฐ์เป็นช่อขนาดเลก็ ใช้ในการเผาศพ 
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: ดอกจนั ดอกจนัท์ ดอกจนัทร์ X
● น�า้จณัฑ์ หมายถงึ เหล้า (ค�าทีใ่ช้ในราชาศพัท์)
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: น�า้จนั น�า้จนัท์ X
● นเิทศ อ่านว่า น-ิเทด หมายถงึ ชีแ้จง แสดง จ�าแนก
ปฐมนเิทศ อ่านว่า ปะ-ถม-น-ิเทด หมายถงึ การแนะน�าชีแ้นว

เพือ่การศกึษาและการท�างานในเบือ้งต้น
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: นเิทศก์  นเิทศน์ X
● เนอืงนติย์ อ่านว่า เนอืง-นดิ หมายถงึ เสมอๆ เช่น ส่งข่าว

ถงึกนัอยูเ่นอืงนติย์
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: เนอืงนจิ X
● พันทาง หมายถึง เรียกไก่ที่พ่อเป็นอู แม่เป็นแจ้ ว่า ไก่

พนัทาง ภายหลงัเรยีกเลยไปถงึสตัว์ทีพ่่อแม่ต่างพนัธุก์นัจนถงึสิง่ต่าง
ชนดิบางอย่างทีแ่กมกนั

X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: พนัธุท์าง X
● มอเตอร์ไซค์ อ่านว่า มอ-เตอ-ไซ เป็นค�าทับศัพท์ภาษา

องักฤษ หมายถงึ รถจกัรยานยนต์ ในภาษาไทยมอเตอร์ไซค์ มาจาก 
motorcycle (มอเตอร์ไซเคิล) คนไทยตัดเสียงศัพท์ให้เหลือเพียง 3 
พยางค์ แต่ให้คงรปูไว้ จงึใช้ทณัฑฆาตฆ่าเสยีงตวัอกัษรของค�าสดุท้าย
คอื เคลิ กลายเป็น มอเตอร์ไซค์

X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: มอเตอร์ไซด์ มอเตอร์ไซร์ X
● มคัคเุทศก์ อ่านว่า มกั-ค-ุเทด หมายถงึ ผูน้�าทาง ผูช้ีท้าง 

ผูบ้อกทาง; ผูน้�าเทีย่ว
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: มคัคเุทศ มคัคเุทศน์ X
● รกัษาการ อ่านว่า รกั-สา-กาน หมายถงึ ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน

ชัว่คราว เช่น รกัษาการในต�าแหน่ง...

~	ค�าที่มีตัวการันต์	(ต่อ)	และค�าที่มักเขียนตัวสะกดผิด	~
 

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

ค�าที่มักเขียนผิดตอนที่	๔
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X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: รกัษาการณ์ X
● รักษาการณ์ อ่านว่า รัก-สา-กาน หมายถึง เฝ้าดูแล

เหตกุารณ์ เช่น ยามรักษาการณ์
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: รกัษาการ X
● ลงิก์ ค�าภาษาองักฤษ link หมายถึง เชือ่ม สิง่ทีเ่ชือ่มต่อ
X ค�าท่ีเขยีนผดิ: ลงิค์ X
ลิงค์ เป็นค�าบาลี, สันสกฤต หมายถึง เครื่องหมายเพศ;  

ประเภทค�าในไวยากรณ์ทีบ่อกให้รูว่้าค�านัน้เป็นเพศอะไร เช่น ปงุลงิค์ 
คอื เพศชาย อิตถลีงิค์ คอื เพศหญงิ; ลงึค์ ก็ว่า

● โลกาภวิตัน์ อ่านว่า โล-กา-พ-ิวดั เป็นค�าสมาสของ โลก + 
อภวิตตฺน ในภาษาบาล ีมาจากค�าอังกฤษ globalization หมายถงึ การ
แพร่กระจายไปทัว่โลก; การทีป่ระชาคมโลกไม่ว่าจะอยู ่ณ จดุใด สามารถ
รับรู้ สัมพันธ์ หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้าง
ขวาง ซึง่เน่ืองมาจากการพฒันาระบบสารสนเทศเป็นต้น

X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: โลกาภวิฒัน์ X
● เวบ็ไซต์ มาจากค�าองักฤษ website หมายถึง ทีอ่ยูข่องเวบ็

บนระบบค้นหาและเข้าถงึข้อมลูบนอนิเทอร์เนต็
เน่ืองจากในค�าองักฤษ web ตวัสะกด b จงึแปลงเป็น บ และ 

site สะกดด้วย t จงึใช้ ต ในภาษาไทย และในภาษาเรา ตวัสะกดไม่
อ่านออกเสยีง จงึใช้ทณัฑฆาตฆ่าเสยีง ต ไว้

X ค�าท่ีเขยีนผดิ: เวป็ไซด์ เวบ็ไซด์ เวป็ไซต์ เวบ็ไซน์ X
● เสิร์ฟ มาจาก serve ในภาษาอังกฤษ หมายถึง รับใช้, 

บรกิาร, คอยปรนนบิตั,ิ ต้อนรบัแขก, ให้ความช่วยเหลอื, มปีระโยชน์ 
ในภาษาไทยมกัใช้ว่า เสร์ิฟอาหาร หมายถงึ น�าอาหารไปส่งลกูค้าทีโ่ต๊ะ 
และ พนกังานเสร์ิฟ

X ค�าท่ีเขยีนผดิ: เสริฟ์ (อ่านว่า เสนิ) เสรฟิ (อ่านว่า เสบิ แต่ไม่
ตรงกับการสะกดค�าในภาษาอังกฤษ เพราะไม่ใช่ค�าควบกล�้า, เสริ์ฟ 
(อ่านว่า เสบ) เสริฟ์ (อ่านว่า เส-ร)ิ X

ต่อไปน้ีขอน�าเสนอค�าที่มักสะกดผิดโดยเฉพาะใช้ตัวสะกด  
หรอืพยญัชนะท้ายผดิตวัค่ะ

● กอปร อ่านว่า กอบ หมายถึง ประกอบ 
X ค�าท่ีเขยีนผดิ: กอป, กอปร์ X
● เกษยีณ อ่านว่า กะ-เสยีน หมายถึง สิน้ไป (ใช้เก่ียวกบัการ

ก�าหนดอาย)ุ เช่น เกษยีณอายุราชการ
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: เกษยีน (หมายถงึ ข้อความทีเ่ขยีนแทรกไว้เช่น

ในใบลาน, ข้อความท่ีเขยีนไว้บนหวักระดาษค�าสัง่) เกษยีร (น�า้นม) X 
● ปรากฏ (สะกดด้วย ฏ ปฏัก) อ่านว่า ปรา-กด หมายถงึ 

ส�าแดงออกมาให้เหน็
X ค�าท่ีเขยีนผดิ: ปรากฎ (สะกดดวัย ฎ ชฎา) X
● กฎหมาย (สะกดด้วย ฎ ชฎา) อ่านว่า กด-หมาย หมายถงึ 

กฎทีส่ถาบนัหรือผูมี้อ�านาจสงูสดุในรฐัตราขึน้ หรอืทีเ่กิดขึน้จากจารตี
ประเพณอีนัเป็นทีย่อมรบันบัถอื เพือ่ใช้ในการบรหิารประเทศ เพือ่ใช้
บงัคบับคุคลให้ปฏบิตัติาม หรอืเพือ่ก�าหนดระเบยีบแห่งความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคลหรือระหว่างบคุคลกับรฐั

X ค�าท่ีเขยีนผดิ: กฏหมาย (สะกดดวัย ฏ ปฏกั) X
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● รสชาต ิอ่านว่า รด-ชาด หมายถงึ รส ซึง่ รส มคีวามหมาย
ว่า สิง่ทีรู่ไ้ด้ด้วยลิน้ เช่น เปรีย้ว หวาน มนั เคม็

X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: รสชาด (ชาด หมายถงึ วตัถสุแีดงสดชนดิหนึง่ 
เป็นผลก็มี เป็นก้อนก็มี ใช้ท�ายาไทยหรือประสมกับน�้ามันส�าหรับ 
ประทบัตราหรอืทาสิง่ของ) X

● บณิฑบาต อ่านว่า บนิ-ทะ-บาด หมายถงึ อาหาร (ใช้แก่
พระภกิษสุามเณร) เช่น รบับณิฑบาต, กริยิาทีพ่ระภกิษสุามเณรรบัของ
ทีเ่ขาน�ามาใส่บาตร

X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: บณิฑบาตร, บณิฑบาท X
● เบญจเพส อ่านว่า เบน-จะ-เพด หมายถงึ ยีส่บิห้า เช่น อายุ

ถงึเบญจเพส ค�าว่า เพส มาจาก วสีะ แปลว่า 20 เบญจ แปลว่า 5
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: เบญจเพศ X
● เทดิ หมายถงึ เชดิช ูเทดิทนู หมายถงึ ยกย่อง เชดิชไูว้เป็น

ทีเ่คารพ
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: เทอด X
● อวสาน อ่านว่า อะ-วะ-สาน หมายถงึ จบ สิน้สดุ
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: อวสานต์ อวสาร X
● ออฟฟิศ หมายถงึ ส�านกังาน ทีท่�าการ มาจากค�าองักฤษ 

office
X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: ออฟฟิต, ออฟฟิส, ออฟฟิซ X
● คลนิกิ หมายถงึ สถานรกัษาพยาบาลของเอกชน มกัไม่รบั

ผูป่้วยให้พกัรกัษาตวัประจ�า; แผนกของโรงพยาบาลทีร่กัษาโรคเฉพาะ
ทาง มาจากค�าองักฤษ clinic

X ค�าทีเ่ขยีนผดิ: คลนีกิ, คลนิคิ, คลนีคิ X
ยงัมอีกีหลายค�าทีเ่รามกัเขยีนผดิกนั แต่ต้องขออภยัท่านผูอ่้าน

อย่างสูงทีไ่ม่สามารถยกมากล่าวได้ทัง้หมด เวลาจะเขยีนอะไร แต่ไม่
แน่ใจ ขอแนะน�าให้ท่านตรวจสอบความถกูต้องเสยีก่อนนะคะ สดุท้าย
นีข้อเชญิชวนทกุท่านร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการอนรุกัษ์ภาษาไทย ภาษา
ประจ�าชาติของเราชาวไทย ด้วยการใช้ภาษาให้ถูกต้องตามอักขรวิธี
และกาลเทศะกนันะคะ

 


