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ตวัอยา่ง คาํไทยที�มกัเขยีนผดิ ที�ใชบ้อ่ย

1. กฎ
คาํที�ผดิ กฏ
หมายเหตุ กฎ ทกุอยา่ง ใช ้ฎ ชฎา ยกเวน้ ปรากฏ ใช ้ฏ ปฏัก สว่น กรกฎ/กรกฏ
สะกดไดท้ั �งสองแบบ

2. กบาล, กระบาล
คาํที�ผดิ กะบาล, -บาน
หมายเหตุ ใชเ้รยีกศรีษะ แตเ่ป็นคําไมส่ภุาพ

3. กระเพาะ
คาํที�ผดิ กะเพาะ, กะเพราะ, กระเพราะ
หมายเหตุ ระวงัสบัสนกบั กะเพรา

4. กะพรบิ
คาํที�ผดิ กระพรบิ

5. กะละมงั
คาํที�ผดิ กาละมงั

6. กะหรี�
คาํที�ผดิ กระหรี�

7. กะโหลก
คาํที�ผดิ กระโหลก
หมายเหตุ จําไวว้า่ กะโหลก กะลา

8. กาลเทศะ
คาํที�ผดิ กาละเทศะ

9. เกษยีณ
คาํที�ผดิ เกษียน, เกษียร
หมายเหตุ เกษียณ = สิ�นไป เชน่เกษียณอาย;ุ เกษียน = เขยีน; เกษียร = นํ�านม
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10. เกยีรติ
คาํที�ผดิ เกยีรติ�
หมายเหตุ อา่นวา่ "เกยีด", ถา้เขยีน "เกยีรติ�" อา่นวา่ "เกยีน" เชน่ รามเกยีรติ�

11. แกง๊
คาํที�ผดิ แกง๊ค,์ แกง๊ก์
หมายเหตุ "แกง๊" มาจากภาษาองักฤษวา่ "gang" ในภาษาไทยเป็น ภาษาปาก
หมายความวา่ "กลุม่คนที�ตั �งเป็นกก๊เป็นเหลา่ (มกัใชใ้นความหมายไมด่)ี เชน่ แกง๊
โจร แกง๊อนัธพาล"

12. ขโมย
คาํที�ผดิ โขมย

13. ขะมกัเขมน้
คาํที�ผดิ ขมกัเขมน้

14. เขนิ
คาํที�ผดิ เขลิ

15. คาํนวณ
คาํที�ผดิ คํานวน

16. คกุกี�
คาํที�ผดิ คุก้กี�, คุก๊กี�
หมายเหตุ ออกเสยีง คกุ โดยไมต่อ้งใสว่รรณยกุต์

17. เคก้
คาํที�ผดิ เค็ก, เคก๊

18. แคระแกร็น
คาํที�ผดิ แคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรน
หมายเหตุ ไมเ่จรญิเตบิโตตามปรกต ิ(ใชแ้กค่น สตัว ์และพชื)

19. จกัรพรรดิ
คาํที�ผดิ จักรพรรดิ�
หมายเหตุ อา่นวา่ "จัก-กฺระ-พัด"

20. ฉะน ั�น
คาํที�ผดิ ฉนั�น

21. ชะลอ
คาํที�ผดิ ชลอ
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22. ซาบซึ�ง
คาํที�ผดิ ทราบซึ�ง

23. เซ็นชื�อ
คาํที�ผดิ เซน็ตช์ื�อ
หมายเหตุ จากคําองักฤษ sign, ไมม่ ีต การันต์

24. ดอกไมจ้นัทน์
คาํที�ผดิ ดอกไมจั้น, ดอกไมจั้นท,์ ดอกไมจั้นทร์
หมายเหตุ ดอกไมป้ระดษิฐสํ์าหรับงานเผาศพ

25. ตะกรา้
คาํที�ผดิ ตระกรา้

26. ทยอย
คาํที�ผดิ ทะยอย

27. ทแยง
คาํที�ผดิ ทะแยง, แทยง

28. ทรมาน
คาํที�ผดิ ทรมาร

29. ทระนง, ทะนง
คาํที�ผดิ ทรนง, ทนง

30. ทะนถุนอม
คาํที�ผดิ ทนุถนอม

31. เทา้ความ
คาํที�ผดิ ทา้วความ
หมายเหตุ เขยีนเหมอืน "เทา้"

32. นอต
คาํที�ผดิ น็อต, น๊อต
หมายเหตุ ทบัศพัทจ์าก nut ในภาษาองักฤษที�หมายถงึอปุกรณช์า่ง

33. นานปัการ
คาํที�ผดิ นานับประการ

34. โนต้
คาํที�ผดิ โน๊ต, โนท้, โน๊ท
หมายเหตุ อกัษรตํ�า ไมใ่สไ่มต้รี
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35. บล็อก
คาํที�ผดิ บล็อค, บลอ๊ก
หมายเหตุ ตามหลกัการทบัศพัท์

36. บนัได
คาํที�ผดิ บรรได

37. บนัเทงิ
คาํที�ผดิ บรรเทงิ

38. บณิฑบาต
คาํที�ผดิ บณิฑบาตร, บณิฑบาท

39. บคุลากร
คาํที�ผดิ บคุคลากร

40. บรูณปฏสิงัขรณ์
คาํที�ผดิ บรูณะปฏสิงัขรณ์
หมายเหตุ คําสมาส

41. เบรก
คาํที�ผดิ เบรค
หมายเหตุ ศพัทบ์ญัญัต ิหรอืใชคํ้าวา่ หา้มลอ้

42. ปฐมนเิทศ
คาํที�ผดิ ปฐมนเิทศก,์ ปฐมนเิทศน์

43. ประณีต
คาํที�ผดิ ปราณีต, ประนตี

44. ประเมนิ
คาํที�ผดิ ประเมณิ
หมายเหตุ มกัสบัสนกบั "ประมาณ"

45. ประสบผลสาํเร็จ, ประสบความสาํเร็จ
คาํที�ผดิ ประสพผลสําเร็จ, ประสพความสําเร็จ
หมายเหตุ "ประสบ" เป็นคํากรยิาแปลวา่พบหรอืพบปะ สว่น "ประสพ" เป็นคํานาม
มคีวามหมายวา่การเกดิผล ในภาษาไทยจงึใช ้"ประสบ" เพยีงรปูเดยีว เชน่ ประสบ
ความสําเร็จ ประสบการณ ์ประสบอทุกภยั ประสบโชค
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46. ปรากฏ
คาํที�ผดิ ปรากฎ
หมายเหตุ ใช ้ฏ ปฏัก

47. ปรารถนา
คาํที�ผดิ ปราถนา
หมายเหตุ อา่นวา่ "ปราด-ถะ-หนา"

48. ปาฏหิารยิ ์
คาํที�ผดิ ปาฏหิาร, ปาฏหิารย์

49. ปิกนกิ
คาํที�ผดิ ปิคนคิ
หมายเหตุ คําทบัศพัท์

50. เปอรเ์ซ็นต์
คาํที�ผดิ เปอรเ์ซนต์
หมายเหตุ คําทบัศพัท์

51. ผดัวนัประกนัพรุง่
คาํที�ผดิ ผลดัวนัประกนัพรุง่

52. ผดุลกุผดุน ั�ง
คาํที�ผดิ ผลดุลกุผลดุนั�ง

53. ผกูพนั
คาํที�ผดิ ผกูพันธ์

54. ไผท
คาํที�ผดิ ผไท, ผะไท

55. เพยีบพรอ้ม
คาํที�ผดิ เพรยีบพรอ้ม

56. เฟซบุก๊
คาํที�ผดิ เฟสบุก๊
หมายเหตุ ทบัศพัทจ์าก Facebook

57. ภาวการณ์
คาํที�ผดิ ภาวะการณ,์ ภาวะการ
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58. มงกฎุ
คาํที�ผดิ มงกฏุ
หมายเหตุ ใช ้ฎ ชฎา

59. มคันายก, มรรคนายก
คาํที�ผดิ มคัทายก, มรรคทายก
หมายเหตุ (บาล)ี มคฺค + นายก (สนัสกฤต) มารฺค + นายก หมายถงึ ผูนํ้าทาง
ไดแ้ก ่ผูจั้ดการทางกศุล หรอืผูช้ ี�แจงทางบญุทางกศุลและป่าวประกาศให ้
ประชาชนมาทําบญุทํากศุลในวดั

60. ยอ่มเยา
คาํที�ผดิ ยอ่มเยาว์
หมายเหตุ ราคายอ่มเยา

61. รสชาติ
คาํที�ผดิ รสชาด

62. รงัเกยีจ
คาํที�ผดิ รังเกลยีด, รังเกยีด

63. ราชภฏั
คาํที�ผดิ ราชภฎั
หมายเหตุ ใช ้ฏ ปฏัก

64. ฤๅษ,ี ฤษี
คาํที�ผดิ ฤาษี
หมายเหตุ ใชล้ากขา้งยาว

65. ลายเซ็น
คาํที�ผดิ ลายเซน็ต์

66. ลาํไย
คาํที�ผดิ ลําใย
หมายเหตุ คํานอกกฎการใชไ้มม้ว้น

67. ลฟิต์
คาํที�ผดิ ลปิต,์ ลฟิ, ลฟิท์
หมายเหตุ มาจากคําภาษาองักฤษ lift

68. ลกุลี�ลกุลน
คาํที�ผดิ ลกุลี�ลกุรน
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69. เลอืกสรร
คาํที�ผดิ เลอืกสรรค์

70. เลอืดกบปาก
คาํที�ผดิ เลอืดกลบปาก

71. โล่
คาํที�ผดิ โลห่์
หมายเหตุ มไิดแ้ผลงมาจาก "โลหะ"

72. ศรทัธา, สทัธา
คาํที�ผดิ ศทัธา
หมายเหตุ นยิมใช ้"ศรัทธา" มากกวา่

73. ศวิไิลซ์
คาํที�ผดิ ศวิไิล
หมายเหตุ เป็นคําทบัศพัทจ์าก civilize

74. สแกน
คาํที�ผดิ แสกน

75. สถติ
คาํที�ผดิ สถติย์
หมายเหตุ ยกเวน้ "สถติยศาสตร"์

76. สบาย
คาํที�ผดิ สะบาย

77. สมดลุ
คาํที�ผดิ สมดลุย์

78. สมมตฐิาน
คาํที�ผดิ สมมดุตฐิาน
หมายเหตุ สมมต ิหรอื สมมตุ ิกไ็ดเ้หมอืนกนั

79. สะเหลอ่
คาํที�ผดิ สะเหรอ่, เสลอ่
หมายเหตุ เสรอ่ มคีวามหมายวา่ เชย, ลา้สมยั

80. สะอาด
คาํที�ผดิ สอาด
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81. สกัการบชูา
คาํที�ผดิ สกัการะบชูา
หมายเหตุ คําสมาส

82. สบัปะรด
คาํที�ผดิ สปัรด, สปัปะรด, สบัปะรส
หมายเหตุ มไิดแ้ผลงมาจาก สรรพรส

83. สมัมนา
คาํที�ผดิ สมันา, สํามะนา

84. สาธารณประโยชน์
คาํที�ผดิ สาธารณะประโยชน์
หมายเหตุ คําสมาส

85. สสีนั
คาํที�ผดิ สสีรร, สสีรรค์

86. สคุติ
คาํที�ผดิ สขุคติ

87. สญุญากาศ
คาํที�ผดิ สญูญากาศ
หมายเหตุ ใชส้ระ "อ"ุ

88. เสริฟ์
คาํที�ผดิ เสรฟิ, เสรฟ์ิ
หมายเหตุ มาจาก serve ไมใ่ชอ่กัษรควบกลํ�า

89. เสื�อเชิ�ต
คาํที�ผดิ เสื�อเชิ�ต

90. หยากไย,่ หยกัไย่
คาํที�ผดิ หยากใย,่ หยกัใย่

91. อนญุาต
คาํที�ผดิ อนุญาติ
หมายเหตุ คําวา่ ญาต ิเทา่นั�นที�เขยีนมสีระ อิ

92. อะลุม่อลว่ย, อะลุม้อลว่ย
คาํที�ผดิ อะลุม่อะลว่ย, อลุม่อลว่ย
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93. อะไหล่
คาํที�ผดิ อะหลั�ย

94. อปัเดต
คาํที�ผดิ อพัเดท,อปัเดท,อพัเดต
หมายเหตุ ทบัศพัทม์าจาก update

95. อนิทร ี(นกอนิทร,ี ปลาอนิทร)ี
คาํที�ผดิ อนิทรยี ์(นกอนิทรยี,์ ปลาอนิทรยี)์

96. อนิเทอรเ์น็ต
คาํที�ผดิ อนิเตอรเ์น็ต
หมายเหตุ ทบัศพัทจ์าก internet

97. อสิรเสรี
คาํที�ผดิ อสิระเสรี
หมายเหตุ คําสมาส

98. อตุสา่ห์
คาํที�ผดิ อตุสาห,์ อดุสา่
หมายเหตุ อตุสาห, อตุสา่ห,์ อตุสาหะ น. ความบากบั�น, ความพยายาม, ความ
ขยนั, ความอดทน ซึ�งจะเห็นไดว้า่ อตุสาห ตอ้งไมม่กีารันต์

99. อบุาทว์
คาํที�ผดิ อบุาท

100. อปุการคณุ
คาํที�ผดิ อปุการะคณุ
หมายเหตุ คําสมาส
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