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รายชื่อศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ คือ
ศัพท์ภาษาต่างประเทศ(ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ)ที่มักใช้กันในสังคมไทยในรูปทับศัพท์ไม่ว่าในการเขียนหรือการพูด
ทั้งๆที่มีคำศัพท์ภาษาไทยที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้
การเลือกใช้ควรจะพิจารณาความเหมาะสมและบริบท เปรียบเทียบกับการใช้คำทับศัพท์ ในส่วนต่อไปนี้
จะยกตัวอย่างที่ใช้กันทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

อักษร A

คำที่ใช้ทับศัพท์ มาจากคำว่า คำไทยที่ใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้

แอ๊บ,แอ๊บนอร์มั่ล ผิดปรกติ/วิปลาส/พิลึก/ประหลาด ผู้ชายคนนั้นเป็นคนแอ๊บๆประหลาดๆ ชอบพูดดังๆอยู่คนเดียว

แอ๊กซิเด็นท์ accident อุบัติเหตุ/เหตุขัดข้อง ฉันมาไม่ทัน เพราะเกิดแอ๊กซิเด็นท์เหตุขัดข้องนิดหน่อย

แอ๊กต์ act วางท่า เขาแอ๊กต์วางท่ามาก เมื่อได้เป็นหัวหน้างาน

แอ๊กชั่น action ที่มีการต่อสู้ ฉันชอบดูหนังแอ๊กชั่นที่มีการต่อสู้

แอ๊กถีฟ active กระตือรือร้น,ขยัน,คล่องแคล่ว/เคลื่อนไหว สมชายเป็นเด็กแอ๊กถีฟกระตือรือร้น

แอ๊ดมิต admit รับตัวไว้รักษา,รับเป็นคนไข้ใน เขาป่วยหนักขนาดหมอต้องแอ๊ดมิตรับเป็นคนไข้ใน

เอเย่นต์,เอเจ็นซี่ agent,
agency

ตัวแทน, นายหน้า ร้านนั้นเป็นเอเย่นต์ตัวแทนขายซีดี

แอร์ airconditon เครื่องปรับอากาศ เจ้านายสั่งซื้อแอร์เครื่องปรับอากาศมาใช้ในสำนักงาน

แอร์แบ็ก airbag ถุงลมนิรภัย รถยนต์คันนั้นมีแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยรอบทิศทาง

แอร์โฮ้สเตส/แอร์ air-hostess พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ลูกสาวเขาเป็นแอร์พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

แอนนิเมชั่น animation (การ)สร้างภาพยนตร์การ์ตูน,(การ)สร้างหนังการ์ตูน
/ คึกคัก,มีชีวิตชีวา

เขาไปเปิดบริษัทแอนนิเมชั่นภาพยนตร์การ์ตูนอยู่แถวหัวหมาก

แอ๊ปพลายด์ apply ใช้,ประยุกต์,ประยุกต์ใช้ ผมเอาทฤษฎีของคุณไปแอ๊ปพลายด์ประยุกต์ใช้กับงานของผมแล้ว ได้ผลดีมาก

อะโรม่า aroma เครื่องหอม เขาชอบซื้ออะโรม่าเครื่องหอม

แอ๊สไซน์ assign มอบหมาย/สั่ง,ให้ อาจารย์แอ๊สไซน์สั่งงานมากจนทำไม่ทัน

แอ๊ตเท็นต์ attend เข้าเรียน อาจารย์แนะนำให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ไปแอ๊ตเท็นต์เข้าเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นด้วย

ออโตเมติก,ออโต้ automatic อัตโนมัติ รถยนต์คันนี้ใช้เกียร์ออโต้อัตโนมัติ

แอ๊ฟเวอเหร็จ average เฉลี่ย ยอดขายหนังสือแอ๊ฟเวอเหร็จเฉลี่ยปีละ ๑๐,๐๐๐เล่ม

อักษร B

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2
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คำที่ใช้ทับศัพท์ มาจากคำว่า คำไทยที่ใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้

แบ๊กกราวด์ background พื้นหลัง/พื้นเพ,ภูมิหลัง คุณจะเข้าใจผู้หญิงคนนี้ดี ถ้ารู้แบ๊กกราวด์ภูมิหลังของเธอ

แบ๊กอัพ back-up สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง/(เก็บ)สำรอง อย่าลืมแบ๊กอั้ปเก็บสำรองข้อมูลในคอมพิวเตอร์ไว้อีกชุดหนึ่ง

บอลรูม ballroom ห้องโถงใหญ่ เขานิยมจัดเลี้ยงกันในห้องบอลรูมห้องโถงใหญ่ของโรงแรม

แบน ban ห้าม(ฉาย,ขาย,แสดง,ชก ฯลฯ) หนังเรื่องนี้ถูกแบนห้ามฉายไปแล้ว

แบ๊งก์ bank ธนาคาร เดือนหน้าแบ๊งก์ธนาคารจะลดดอกเบี้ยลงอีก

บาร์เท็นเด้อร์ bartender คนผสมเหล้า,คนผสมเครื่องดื่ม บาร์เท็นเด้อร์คนผสมเหล้าคนนี้ท่าทางคล่องแคล่วมาก

เบสิก basic พื้นความรู้/พื้นฐาน ถ้าจะเรียนวิศวกรรมศาสตร์
ต้องมีเบสิกพื้นความรู้ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์

บิวตี้ ซาลอน beauty-salon ร้านเสริมสวย ดาราชอบทำธุรกิจบิวตี้ซาลอนร้านเสริมสวย

เบียร์การ์เด้น beer-garden ลานเบียร์ พอแดดร่มลมตก คนก็แน่นเบียร์การ์เด้นลานเบียร์

เบลบอย bellboy พนักงานบริการ,พนักงานขนสัมภาระ เขาเรียกเบลบอยพนักงานบริการมาขนกระเป๋า

เบ๊สต์เซลเล่อร์ best-seller หนังสือขายดี,หนังสือยอดนิยม นวนิยายของเขาเป็นเบ๊สต์เซลเล่อร์หนังสือขายดี

บิ๊ก big คนใหญ่คนโต/ตัวการใหญ่ หัวหน้าคนนั้นประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
เพราะมีบิ๊กคนใหญ่คนโตหนุนหลังอยู่

บิ๊กบ๊อส big-boss เจ้านายใหญ่,นายใหญ่ เขาเป็นบิ๊กบอสเจ้านายใหญ่ของบริษัท

บิล bill ใบเก็บเงิน,ใบเรียกชำระเงิน บิลใบเก็บเงินใบนี้ไม่ถูกต้อง
เพราะเจ้าหน้าที่การเงินไม่ได้ลงนาม

บิลบอร์ด billboard ป้ายโฆษณา,แผงโฆษณา บิลบอร์ดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ทำลายทัศนียภาพของบ้านเมือง

แบล๊กลิสต์ blacklist (ขึ้น)บัญชีดำ บริษัทที่ไม่ส่งของตามกำหนดสัญญาแก่ทางราชการ
จะถูกแบล๊กลิสต์ขึ้นบัญชีดำ

บลั๊ฟ bluff ข่ม,พูดข่ม,คุยข่ม เขาชอบบลั๊ฟคุยข่มคนที่ด้อยกว่า

เบลอร์ blur มึนงง/ไม่ชัด หมอกลงจัด จึงมองเห็นภาพข้างหน้าเบลอร์ไม่ชัด

บอร์ด board คณะกรรมการบริหาร/แผ่นป้าย/กระดาน/ป้ายประกาศ นักเรียนกำลังจัดบอร์ดแผ่นป้ายนิทรรศการวันแม่

บอดี้การ์ด bodyguard ผู้คุ้มกัน,องครักษ์ นายกรัฐมนตรีไปไหนต้องมีบอดี้การ์ดผู้คุ้มกัน

บุ๊กแฟร์ book-fair งานออกร้านขายหนังสือ สำนักพิมพ์จัดงานบุ๊กแฟร์ออกร้านขายหนังสือ

บูม boom เป็นที่นิยม,มาแรง/เป็นขาขึ้น สมัยนี้ดนตรีไทยบูมเป็นที่นิยม
เพราะอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่องโหมโรง

บู๊ธ booth ซุ้ม,ร้าน ในงานแสดงสินค้า มีผู้มาออกบู๊ทร้าน/ซุ้มเป็นจำนวนมาก

บ๊อส boss เจ้านาย,นาย ผมต้องถามบ๊อสนายก่อนตัดสินใจ

แบรนด์ brand ชื่อ,ยี่ห้อ สินค้าแบรนด์ชื่อดังๆจะขายดี

แบรนด์เนม brandname ชื่อดัง,มีชื่อเสียง ดารานิยมใช้กระเป๋าถือแบรนด์เนมชื่อดัง

แบรนด์นิว brand-new ใหม่ถอดด้าม,ใหม่เอี่ยม/(ชนิด)ใหม่ มุมนี้แสดงสินค้าแบรนด์นิวใหม่

เบรก break พัก,ช่วงพัก การสัมมนาครั้งนี้มีเบรกพัก๑๕นาที ในช่วงเช้าและบ่าย

เบร๊กอีเว่น break-even จุดคุ้มทุน เบร๊กอีเว่นจุดคุ้มทุนของโครงการฝึกอบรมนี้
ต้องมีผู้สมัคร๒๐คน

บรี๊ฟ brief สรุป คุณบรี๊ฟสรุปเรื่องนี้ให้ผมฟังหน่อย

บั๊ดเจ็ต budget งบประมาณ บริทนี้ใช้บั๊ดเจ็ตงบประมาณเกินกว่ากำหนด

บิ๊ลต์ build ทำ/สร้าง นางเอกคนนี้บิ๊ลต์สร้างอารมณ์ได้เร็วมาก

บิ๊ลต์อิน built-in สร้างในผนัง/ในตัว กล้องถ่ายรูปชนิดนี้ มีอุปกรณ์วัดแสงบิ๊ลต์อินในตัว
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บั๊สเลน buslane ช่องรถประจำทาง รถส่วนบุคคลห้ามวิ่งในบั๊สเลนช่องรถประจำทาง

บีซี่ busy ยุ่ง/สายไม่ว่าง/จอแจ,พลุกพล่าน

อักษร C

คำที่ใช้ทับศัพท์ มาจากคำว่า คำไทยที่ใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้

ก๊อปปี้ Copy ทำซ้ำ/ทำสำเนา ขอก๊อปปี้ ทำสำเนาเอกสารสองแผ่น

คัท Cut ตัด ขอโทษครับ ช่วยคัท ตัดบทนี้หน่อยสิครับ

คัทเอาท์ Cutout โปสเตอร์ประกาศ ดูที่ คัทเอาท์ประกาศ สิมีงานดิจิตัลแน่ะ

คอนเสิร์ต concert การแสดงดนตรี ฉันจะไปดูคอนเสิร์ตการแสดงดนตรีนะ

อักษร D

คำที่ใช้ทับศัพท์ มาจากคำว่า คำไทยที่ใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้

ดับเบิ้ล Double คูณสอง/สองเท่า โบนัสปีนี้บริษัทยินดีจ่ายให้ดับเบิ้ลสองเท่าจากปีก่อน

อักษร F

คำที่ใช้ทับศัพท์ มาจากคำว่า คำไทยที่ใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้

แฟกซ์ Fax/Facsimile โทรสาร/ส่งโทรสาร ลูกค้าส่งเอกสารมาให้ทางแฟกซ์โทรสาร, ได้รับแฟกซ์โทรสารแล้วเมื่อเช้านี้

อักษร M

คำที่ใช้ทับศัพท์ มาจากคำว่า คำไทยที่ใช้แทนได้ ตัวอย่างการใช้

มอเตอร์ไซค์ motorcycle รถจักรยานยนต์ พี่ชายขับมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ไปทำงาน

ภาษาญี่ปุ่น
กิโมโน เกอิชา คาราเต้ ชินโต ซากุระ ซามูไร ซูโม เซน ปิยาม่า ยูโด สาเก สุกียากี้

ภาษาจีน
โต๊ะ เกี๊ยว บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยว เกาเหลา ปุ้งกี๋ ฮ่องเต้ เฉาก๊วย พะโล้ ตะหลิว สะละเปา ลูกเต๋า เซียมซี กะหล่ำ เถ้าแก่
ยี่ห้อ เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว ตงฉิน ตั๋ว ตุ๋น เก้าอี้ ปุ๋ย แป๊ะเจี๊ยะ
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ภาษาอื่นๆ
คึ

อ้างอิง
• ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทน ได้ ราชบัณฑิตยสถาน [1]

เอกสารอ้างอิง
[1] http:/ / www. royin. go. th/ th/ download/ index1. php?SystemModuleKey=300& SystemMenuID=1

http://www.royin.go.th/th/download/index1.php?SystemModuleKey=300&SystemMenuID=1
http://www.royin.go.th/th/download/index1.php?SystemModuleKey=300&SystemMenuID=1
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แหล่งที่มาและผู้ร่วมเขียนบทความ
รายชื่อศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้  แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.org/w/index.php?oldid=5415899  ผู้ร่วมเขียน: Aristitleism, Big HDV, Biglobster, Clumsy, Horus, Jerry32198,
Khem narak 365 day, Manop, Octahedron80, ZenithZealotry, ฉัตรา, วัยซน สุดแสบ, 21 การแก้ไขนิรนาม

สัญญาอนุญาต (license)
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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